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ضؤنالمحنيغؤأضض

هـ4381

هـ1438ءمحفوظةالطبعحقوق

منهجزءأيأوالكتابهذانشربإعادةئسمحلا

نظامأيفيوفسخهحفظهأو،الأشكالمنشكلبأي

خطي.إذنعلىالحصولدون،الكتاباسترجاعمنيمحن

افذوقئا!جقةا

خماتمجمكا1

51د؟5203ح"8ح2!!"ةأا035*:لإلكترونياالبريد

الفتتبئبيىايؤفهم!بم!إبئرثلأقأف!يتن

آلهثؤثتلاأتي،ئحثعودناأة!قلأتتخةآ

.53؟6؟7؟؟؟-.590960003:جوال

للإفثجواال!مفن

للمسرل!فن!زابزالإفأ!ئيتن
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صالر!أتجصآلتؤ

العقيدةقسمإلىالمؤلفبهاتقدم"!دكتوراهرسالةالكتابهذاأصل

وقد،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكلية

!ممتازبدرجةهـوأجيزت22/6/4321الموافقالأربعاءيومنوقشت

.الجامعاتبينوالتداولبالطبعالتوصيةمع"الأولىالشرفمرتبةمع

من:المناقشةلجنةتكونتوقد

الأستاذ،الغفيليسليمانبناللهعبدالدكتورالأستاذفضيلة-1

بالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدةبقسم

مشرفأ.،المنورة

بقسمالأستاذالسعيد،محمدبنيوسفالدكتورالأستاذفضيلة-2

محمدالإمامبجامعة،الدينأصولبكليةالمعاصرةوالمذاهبالعقيدة

خارجيأ.مناقشأ،بالرياضالإسلاميةسعودابن

بقسمالأستاذ،العقيلمحمدبنصالحالدكتورالأستاذفضيلة-3

،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدة

داخليأ.مناقشأ
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مةالعقلى

!ظض

أنفسنا،شرورمنبالئهونعوذ،ونستغفزه،ونستعيئه،نحمذه،دثهالحمدإن

أعمالنا.ستئاتومن

له.هادقيفلايضللومنله،مضلفلاالثةيهدهمن

عبذهمحمذاأنوأشهدله،شريكلاوحذهاللةإلآإلهلاأنوأشهد

كثيزا.تسليماوسلموصحبهآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسوئه

بعد:أما

يتبعواأنأمةكلعلىوأوجب،الحقودينبالهدىأنبياءهبعثاللهفإن

أنبيائهمدعوةتجاهانقسمواالناسولكن،والفلاحالخيرمنبهجاءفيمانبيهم

أبىوالآخر،ارتضاهالذيدينهواتبعوادئهوجوههمأسلمواقسم:قسمينإلى

ويصدونويرذونها،الأنبياء،دعوةيعارضون؟الكافرينمنوكانواستكبر

المتأخزفيهويتبعويتوارثونه،ذلك،علىبينهمفيماويتواضونعنها،الناس

.المتقدممنهم

الحقالدينإلىيدعونفالمسلمون؟الفريقينبيندائرةالمعركةتزالفلا

ويحاربونويزينونهباطلهمينصرونالكفروأهلعف،ويذبونويقررونه

،-اللهلعنه-ىبم!يلبإوالإلحادالكفررأسهولوائهموحامل،وأهلهالإسلام

وعقخقفيئؤيمقتميدعت!ليطيمن!يتنهصثتم!آلم!تتعيمصرطكقتملأقعدنفبمآآغوت!ني!:لقايلذا

ك2عبهايقنمخذلأ!:لوقا،711-61:لأعرافا1(ش!يهيريئآكثرتمئمتجدؤلاخمآليهتموعنآتميهخ

!تهئ!عألؤلألهفيرآاذائة!ح!سلمولألرتئئ!ؤلأشيتتقتمولأضقتفخ!ققروضهمان!حي!ا
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والبدعةا!هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

ثييغك!رقمتآلدىقذايضذآزة!:وقال،9111-181الناء:9(آلئزحلىققيغيرت

!آذه!ت:سبحانهلقا،162الإسراء:أ(إلأقايلأذزتته7لأختيبهىتؤيرآلعتضؤإذآخرتين

ؤأخيتبصؤتينيحتهمآشتطغتتونؤآشتفننز!تؤفورايمزتجزآ:جقترتجرآقإثيمتهضتبغلئقتن

إلأغروزا!نطت!ث!لآالمتعدؤمالهتمؤجمذلأونوؤآلأضؤليآفيكهصا!شوؤرطث!ييكغقتيهم

.16ه-63:الإسراء1(و!يلأيهفبرئكعلتهزسمتنهنتثقئ!تلى2ا!عإن

الإنسشياطينمنووجد،-الثهلعنه-إبليسأعلنهاالتيالحربوهذه

لكن،مختلفةوصوزا،عديدةأشكالأتتخذ؟(1)اهيفوينصرهعليهايتابعهمن

رئيسين:صنفينتحتجمعهايمكن

والقهر.والقتالوالغلبةالقوة:الأول

والمكر.والمكيدةوالغدرالحيلة:والثاني

غقتممؤاخيمتبصؤتكيمتهمآشتطغتؤآشتقننزقنن!:تعالىقولهتضمنهوكلاهما

.(2)(ورجيفبخيلك

لإبطال-زمانكلفي-الرسلأعداءيسلكهاالتيلئ!لاأعظممنفكان

:الهدىاتباععنوصرفهم،الحقعنالناسوصذ،الخالصالإسلامدعوة

والغدر،والمكيدةوالمكربالحيلةسلكوهاالتيالخفيةوالطرقالوسائلتلك

ووساوسه؟الرجيمالشيطانإضلالمنهيالتيالشته،بثأبرزها:ومن

تؤلهيهفروقكتاكقروأؤذوأ!،(؟02:القرة9(مقتهثمتيبغصألتصنقىؤلانهوأغنذفرققؤلق!:تعالىلقا(1)

.(89الشاء:9(سمؤ%فتيهولؤن

،(289-01/288)القرآنلأحكامالجامع،(191-15/181)البيانجامعانظر:(2)

.(242-241/3)ريدقلافتح
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مةالمقلى

ئتوضلوأنهوالفساد،الشرأبوابأعظممنالشبهاتأنهؤلاءأدركحيث

يتوضلمماوأقوىأكثر،الباطلونشرالناسوإضلالالحقمحاربةإلىبها

منهوتأخذ،تطرقماأولالسامعتدهش"الشتهفإنوالقهر،بالقوةذلكإلى

وكصولة،ببصرهويأخذيراهماأولالناظريدهشالذيكالسحروتروعه

كلها؟القومشتهوهكذا،خصمهعلىأمرهأوليحملالذيالجبانالمبطل

تصبوءثنى!قآؤج!ىتسعىأنهاموسىإلىخيلالتيوعصيهمالسحرةكحبالهي

ص!تعواكيذإتضاصهمتعؤأماتفقفييييك!تماليئ!وألأغكآآنتإتثغفلاقفتا!ضوسىجيفة

.(1)"961-76:طه9(قأجرخيفل!ت!اآيقيحؤلاسنجر

الكفرفي-الصابئينمنتبعهمومن-والنصارىاليهودشتهفيوالمتأقل

والمجوسالمشركينشتهجنسمنأنهايجد!ر؟محمدعلىالثهأنزلبما

رسلهعلاللهأترلهوبماالكتاببجنسالكفرفي-الصابئينمنتبعهمومن-

آلدينإلأةاينتىأدئهفيقايجدل!:جميعهمفيتعالىاللهقالكما،المواضعمنكثيرفي

وهختئغوهتميمنماوآلأخزابنوحقؤفقتلهئم!ذتت!آللدفيتققئهتمتغرزكقلآكقرؤا

قوله:إلى،15-4غانر:9(آتحقبهيذحضحوأيلط!لآ!وبخدلؤا3هيتاخذبزس!ولهتمأقهتم!ل

لمتطننبغترأدتوءاتنئفي"يخدلو!ألدليئ!قرتابكتميرلهتممؤمقآدتهيكلحل!ذلك!

\تاتنئلملتعةيتيخدلونهلدينآتقالىآتؤ!:لأخرىالآيةاوفي،135-43:غانر9(آتتهتم

،!07-96غانر:9(يغثوئرصقتآف!مؤفيليءؤبماعزسملائحمف!ذبوأبآثديخهأ!!رفون

.(2)153:الذاريات9(طاغو!قؤئمممتمآتواضؤأبةيل!:تعالىلوقا

.(4/6241)المرسلةالصواعق(1)

.(21/61)الفتاوىمجموع:انظر(2)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلج!نم

منأقوايمقلوبفيودخلت،الإسلامأهلإلىالشبهاتتلكتسزبتثم

فاتخذوها،-ودعوةواعتقادأقبولأ-بهاوتأثروادفعها،عنفعجزوا،المسلمين

واستحلواعليها،فحاربوا!كضوو،رسولهبهالثهبعثلماتحقيقأوظنوهادينا،

ومجتهدمقلد،جاهلبينوهم،ورسولهاللهحرمهمافيهاخالفهمممن

والأمر،الجميعموعدوالقيامة،متعصبمعتدوظالمالقصد،حسنمخطىء

.(1)هئليومئذ

والبدعالأهواءوأهلالكفرأهلمنالباطلأهليبثهاالتيالشتهوهذه

لازمها:أوومضمونهاعليهاالباعثفيبينهافيماتتفق

كلفإن،ءالسيوالظن(الهوى)اتباعوالظلمالجهلعليها:فالبماعث

لابلعدل،ولاذلكفيعلمعندهيكنلم!ىالرسولبهجاءماخالفمن

لاالرسللدعوةالمعارضينفإنولذا؟وظن.وظلمجهلإلاعندهيكون

به.جاهلينوإما،خلافهمتعمدينبالحقعالمينيكونواأنإمايخلو

،الآياتمنرسلهعلىالثهأنزلماعلىالاعتراضلازمها:أوومضمونها

سيرتهموعلىبها،بعثهمالتيالشريعةوعلى،إليهمأنزلهالذيالكتابوعلى

عليها)2(.همالتي

منالرشدوتبينناظرتان،عينانلهلمنالصبح-والله-استبانلقد"و

والشبهاتالبدعأهويةالقلوبعلعصفتلكنواعيتان،أذنانلهلمنالغي

فأغلقتالشهواتأيديفيهاوتحكمتمصابيحها،فأطفأتالمختلفاتوالآراء

.(3/039)المرسلةالصواعقانظر:(1)

.(68-13/64)(16/12)الفتاوىمجموعانظر:(2)
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مةالمقلى

الرجاللآراءوتقليدهاكسبهاعليهاورانمفاتيحها،وأضاعترشدهاأبواب

والتخليطالجهلأسقامفيهاوتمكنتمنفذا،فيهاوالسنةالقرآنحقائقتجدفلم

.(1)"الغذابصالحمعهاعف!تنتفلم

،الساطعاتوالبراهين،الباهراتوالحجج،البتناتبالآياترسلهالداللهفإن

ويندحر،الباطلبهاويضمحلوأنصعها،الخقلأبهىفيالحقبهايتجفىالتي

،!17الرعد:9(آلأزفيفيقيضك!ثآلتاشتضقعماؤآقاجف!قتذهمبآلرتدقأقا!:سبحانهقال

تل!:وقال،811ا!سراء:9(زهوماآلظلكأنإنآلتاللؤزهق%لحقجاوقل!:وقال

.!81:لأنبياءا9(هقزاممؤافإذمغثوقمذآئخطليغلىبآفئنقزف

الشريعةأصولبجميعمحيطكافيشافيوافي"أيدينا،بينالثهكتابوهذا

وتكميلهالدينبتقريروقىوكما،...وعلانيتهاوسرهاوأعمالهاوأقوالهاوفروعها

عليه،تير؟شبهةكلوبزدعنه،بالذبوافيهوكذلك؟وتفصيلهوشرحه

!ؤلا:!ازهاقهباطلكلوبدمغومحاد،ومشاقومعاندملحدكلوبقمع

كلعلىلردباوفىوكما،...!33:الفرقان9(و\ق!نتق!يملمحآلحقإلأ!صتأتونثبمثلي

منخمأونزل،وغيرهموالكتابيينوالمنافقينالوثنيينمنورسولهدئهمشاق

.(2)"القيامةيومإلىملحدكلشبهةبردوافيهوفكذلكذلك،حسبعلى

ويفتدون،باطلهمالباطلأهلعلىيرذونوحديثأقديمأالحقأهليزالولا

وبصيرةبعلمذلككلأصولها؟منويجتثونهازيفها،عنويكشفون،شبههم

.(34):عالإسلاميةالجيوشاجتماع(1)

.(284-1/283)نفسهالمصدروانظر:.(3/0111،1311)القبولمعارج(3)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

المسالكبينةوطرائقيترشمونه،المعالمواضحمنهجفيهولهم،وهدىوعدل

ينتهجونها.

شبهلرذوالبصيرةالحقأولوسلكهاالتيالمناهجبتلكالعلمولكون

ونجاةوعصمةوتطبيقها،الصحيحةبالأصولللتم!كسببأوالفتنةالضلالأولي

الشتهلرذ-ثممن-وتكأةإليها،والميلبالشبهالاغترارمن-الثهبإذن-

وبدعة،سنةالأرضفيدامماتنقطعلاالشتهولأنعوارها،وكشفزيفهاوبيان

لنيلرسالتيموضوعيكونأنواخترتبالثهاستعنتفقدوكفر؟وإسلام

السلفيةوالمناهجالطرقبدراسةالعناية)الدكتوراه(:العاليةالعالميةدرجة

تزيينها.أساليبواختلفتعرضهاطرقتنؤعتمهماالشتهلردالصحيحة

الرسالة:عنوانوجعلت

السنةأهلىمنهج

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضرفي

!ح!!!!6!ص!
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مةالمقلى

اختيارهوأسبابالموضوعأهمية

المؤمنينسبيللهماستبانتالذينالحقأهلوأكملهمالخلقأعلم

ورسله.اللهأنبياءمقذمتهموفيوعملأ،علمأالتفصيلعلىالمجرمينوسبيل

المعارضةالشتهوبفسادوقوتها،الأدلةبكثرةالعلمأنعاقليستريبولا"

الحاصلهوالذيكالعلمليسعليها؟المحتجحجةبطلانوبيان،لذلك

قويتكلماالشيءفإنله،المعارضةالشتهيعلمأنغيرمنواحددليلعن

وقوتهلكمالهأوجبكان؟واضمحلتموانعهوانقطعت،وتعددتأسبابه

.(1)"وتمامه

فيتنحصرتكادلا-وحديثآقديمأ-الحقبهايعازضالتيالشتهوتلك

البيئةمعيتلاءمبماومكانعصركلفيتوتجدأفرادهافإنزمن،أوعدد

تحتتندرجالأفرادتلكأنإلا،والمكانالعصرذلكفيالسائدةالعامة

كفية.وأنواععامةأجناس

ومكانها،وزمانهاالشبهةبحسبتختلفالشبهتلكعلىالزدأفرادوكذا

مسلوكة.ومناهج،معلومةطرائقتحتتنضوي-الجملةحيثمن-لكنها

:الموضوعهذااختياريأسبابمنفإن؟ثئمومن

فيه.الكتابةليستدعي؟الموضوعأهميةفيذكرهسبقماأن-1

مادته،وترتيب،شتاتهوجمعفيه،الكتابةإلىحاجةفييزاللاأنه-2

ئكتبلمالموضوعأنوالتنقيبالبحثبعدليظهرشكا.أطرافهوتقريب

.(7/566)الفتاوىمجموع(1)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجص!نم

جوانبهجميعتتناوللمفإنهاذلكومع،يسيرةكتاباتسوىالآنحتىفيه

نأكما.العرضأوالاختصارأسلوبكاتبوهاانتهجمنهاوكثير،وأطرافه

فيها.كتبمنأزلمالموضوعهذافيكثيرةجوانبثمة

والسنةالكتاباشتمالفيالمتمثلفيه،مريةلاالذيالحقإجلاء-3

،الفاسدةالشتهوإبطال،الصحيحةالحججتقرير:ذلكومن،كلهالخيرعلى

علىالرذإلىحاجةفلا،الإيمانويزيدالنفسويطمئنالصدريثلجبما

آخر.بضلالالضلالمقابلةأوبباطلالباطل

الصالح-بالسلفابتداء-وجيلعصيركلفيالسنةأهلبهتمئزما-4

هذهفتأتي،الخصومحججعلوازولح،الحجةفيوقوة،القهمفيعمؤمن

الدخيلونفيتقريرهفيالحقأهلمنالدؤوبالجهدلمواصلةالرسالة

له.المعارضةالشبهةوتفنيدعنه،

الشتهعلى-عصورهماختلافعلى-والأئمةالسلفردودأنبيان-5

والسنة.للكتابالاتباعهي،واحدةمشكاةعنمنبثق

وتفنيدها،الشتهلرذوالأئمةالسلفسلكهاالتيالعامةالمناهجتقرير-6

السلفأن:وذلكلها.والتمثيللها،والاستدلال،المناهجتلكوتحليل

وكيفيةبالحق:وبصيرةعليمعنإلايرذونلا-شكبدون-كانواوالأئمة

منهجهملبيانالدراسةهذهفتأتي،ودحضهنقضهوسئلوبالباطل،تقريره

الأهواءأهلعلردودهمفيالتأقلطريقعنوذلكالرد،فيسلكوهالذي

.عاممنهجتحتالمتشابهةالطرائق!ادراج،نظيرهإلىالنظيرضئمثم،والبدع
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وشبهاتوكتبكئيرةعلوملهميكونقدوالبدعالأهواءأهلأن-7

فينبغي،بالباطلالحقفيلبسون،الناسعلبهايلبسون،-خخجآيسفونها:-

سلاحآلهيصيرماالثهدينمنيتعقمأنلدينهالسلامةيبتغيالذيالمسلمعلى

.(1)وشبهاتهموباطلهمهؤلاءخخجبهيدفع

عارضه،ماوبينالحقعلىالدالالدليلبينالفرقمنبدلا"أنه-8

لكن،الحقوبيانالهدىبهيحصلفالدليل،باطلعارضهالذيأنليتبين

عارضه،ماوبينالدليلذلكبينالفرقوهو،الفرقانمنذلكمعبدلا

بينالتمييزبهيحصلفالفرقان،يخالفهالذيوالخبرالربخبربينوالقزق

لاالتاموالهدى،وحيرةاشتباهفيكانالفرقانلهيحصللمومن،المشتبهات

الصحيحةوالحجج،والشبهاتالبيناتبينيفرقالذي...الفرقانمعإلايكون

.(2)"والفاسدة

كانمنإلاه4تيرلابابوتفنيذهاونقضهاالشتهعلىالرذأنتقرير-9

فسادهوأوجهوبالباطليتقريرهوأوجهبالحقومعرفةوبصيرةعلمآأهلهمن

شروطه،فيهتكتمللمممنأهلهمنليسمنعليهيتجاسرفلا،نقضهوطرقي

؟الإحسانأرادحيثمنوأساء،غيرهوعلىنفسهعلىالضرراستجلبقدفيكون

بعفررفييتبعهمأنوإما،وشكوكهمالأهواءأهلبشتهيتأثرأنإماأنهوذلك

وضلالهمبدعهملنشرالبدعلأهلالبابفتحفيسببأيكونأنوإما،ضلالهم

مجموع:ضمن،(49-48):ص-عثيمينابنشرحمع-الشبهاتكشفانظر:(1)

عثيمين.ابنورسائلوفتاوى

.(163):صالنبوات(2)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

والمجادلة.المناظرةستارتحتالمسلمينبين

لذلك-أهلأوكان-البدعأهلشتهعلىالرذأرادمنأنتقريروكذا؟

فيترشمالرذ،فيالسنةأهلعليهسارالذيالمنهجسلوكعليهيتعئنفإنه

ينحرفأويخالفهأومنهجهمعنيخرجبمايأتيفلا،سبيلهموينتهج،خطاهم

والشز.البدعةمنبابفي-غيرهويوقع-فيقع؟عنه

الراسخينالعلمأهلردودعلىالوقوفلهيتي!رلاقدالحقطالبأن-9

يعلملاشبهةلهتطرأوقدوازدياد،استمرارفيتزاللاالتيالشبهجميععلى

دحففيالسنةلأهلالعاقةبالمناهجفمعرفتهكلامأ،بذاتهافيهاالعلملأهل

الصحيحة،السلفيةالمناهجتلكعلىالشبهعرضلهر!ييوتفنيدهاالشبه

الشبهة،تلكعلىوالحالللمقاممنهامناسبهومابتطبيق-ثئممن-ليقوم

.-اللهبإذن-غيرهلنجاةسببأويكون،دينهلهمل!يف

بالجانب-الأولىالدرجةفي-ئعتىالموضوعهذافيالكتابةأن-01

مقاوقواعدها،بأدئتهاالمباحثأصولفيهتدرسحيثالتقعيدي؟التأصيلي

وماسيدرسها"التيالمباحثتلكفيجيذاعلمئاتأصيلألهاالمتناوليفيد

راسخة.ثابتةأسميىعلىمبنيامؤضلأعلمهيكونأنإلىالعلمطالبأحوج

مباح!فيهأنإلأ؟بالعقيدةيتعققكانوإنالموضوعهذاأن-11

وأصولالفقهوأصولوالحديثكاللغةالأخرىببعفالعلومتتعفقمهفة

بتلكيتعفقفيمابحثهخلالمنمداركهيوشعالطالبيجعلمماالتفسير،

متخضمفيه،هوماإلىإضافةفيها،جيدةعلميةحصيلةذاويجعله،العلوم

.العقيدةعلموهو
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البحثخطة

الخطة:إلىمدخل

أهلشتهنقضرفيالسن!أهل)منهجالبحثعنوانمنمراديأولأ:

فيالسنةأهلعليهاسارالتيوالمسالكالقواعدبيانهو:(والبدعةالأهواء

وأومشروعيتهنقفالشتهبحكميتعفقماالعنوانيشملفلانقفالشته،

لا،للرسالةتمهيدأالمسائلهذهجعلتولذا،ذلكونحو...وشروطهآدابه

البحث.خطةفيالرئيسةالأبوابفي

:تكونقدوالبدعةالأهواءأهلشتهعلىالسنةأهلردودكانتلماثانيأ:

وإثارتهاالشتهبثفيالأهواءأهلسلكهالذيالمنهجمقابلةفيإما.

الكتاببهجاءالذيالحقعلوالرذالعليلةوآرائهمالفاسدةمذاهبهملتقرير

معئنة،مناهجذلكسبيلفييسلكونوالبدعةالأهواءأهلإنحيث،والسنة

نقضفيالمعالمواضحةمناهجيسلكون-المقابلفي-السنةأهلفكان

المنحرفة.والمناهجالوعرةوالمسالكالملتويةالطرائقتلك

الشته،نقضرفيالسنةأهلسلكهاعاقةومناهجقواعدعنعبارةوإما.

النظرصرفمعوأنواعها،الشبهمختلفلنقضصالحةالقاعدةتكونبحيث

فيها.أثيرتالتيوأبوابهاومضمونها-الشته:أعني-عرضهاطريقةاختلافعن

المنهجبيانفيأحدهما؟بابينإلىأم!قمالبحثهذايكونأنرأيتلذا؟

ورذبدعهبمتقريرفيوالبدعةالأهواءأهلمنهجنقضىفيالسنةأهلسلكهالذي

الشته.نقضهمفيالسنةأهلانتهجهاالتيالعافةالقواعدبيانفيوالآخر،الحق
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

لأهلفاقاعد؟أومنهجتحتوالمطالبالمباحثذكرمنمراديثالثأ:

ولا،الجانبذلكفيالشتهلنقضىالسنةأهلسلكهاالأمورهذهأنهوالسنة

الشبهةعلىالواحدالرذفيمجتمعةالأمورتلكسلكواالسنةأهلأنيعني

أكثر،أومسلكالمعئنهالشبهةعلىالخاض!الردفييكونقدبلالمعئنة،

تطبيقعندالحالوكذلك.المسالكتلكجميعفيهتكونأنبالفمرورةوليس

إلىيحتاجفقد،معئنجانبفيالشبهةعلىرذهفيالمسالكهذهالعلمطالب

.أخرىشبهةفيبعضهاإلىويحتاجنقفشبههفيالمسالكتلكبعض

بدلالةالمتعلقة)القواعدوهو:-الثانيالبابمن-الثانيالفصل:مثاله

يمثلمنهامبحمثيكل،مباحثتسعةفيهذكرتفقد،(الشبهةعلىالدليل

المسالكهذهجميعأنمراديوليس،الجانبهذافيالسنةلأهلمسلكأ

إثباتالمرادبل،الشبهةعلىالدليلدلالةنقفررفيمجتمعةئسلكالتسعة

بعضدونبعضهايسلكقدثم،الجانبهذافيالسنةأهلمنهجمنأنها

نقضها.الفرادالشبهةبحسب

!ح!!!!6!!
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لمقلىمة

البحث:خطةعرض

وخاتمة.،وبابينوتمهيد،،مقدمة:منالبحثيتكون

المقدمة:!

البحث،خطة،اختيارهوأسبابالموضوعأهمئةالافتتاحئة،:وتتضخن

وتقدير.شكر،بالموضوعصلةلهاسابقةدراسات،البحثمنهج

البحث.عنوانبمصطلحاتالتعريفالتمهيد:!

مباحث:أربعةوفيه

و)النقف(.()المنهجبالتعريف:الأولالمبحث.

:مطلبانوفيه

واصطلاحأ.لغة()المنهجبالتعريف:الأولالمطلب-

واصطلاحأ.لغة)النقف(بالتعريف:الثانيالمطلب-

.(السنة)أهلبالتعريف:الثانيالمبحث.

:مطلبانوفيه

لغة.(السنة)أهلبالتعريف:الأولالمطلب-

اصطلاحأ.(السنة)أهلبالتعريف:الثانيالمطلب-

وشروطه.،وففمله،نقضهاومشروعية،(الشبهة)بالتعريف:الثالثالمبحث

مطالب:خمسةوفيه

واصطلاحأ.لغة()الشبهةبالتعريف:الأولالمطلب-
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجم!نم

أهلها.وبيانوائبامجها،الشتهأسباب:الثانيالمطلب-

.والإجماعوالأثروالسنةالكتابمننقفالشتهمشروعية:الثالثالمطلب-

عليها.الرذفيوأثره،ومراتبه،بالشتهالعلمفائدة:الرابعالمطلب-

نقفالشته.شروط:الخامسالمطلب-

.(والبدعةالأهواء)أهلبالتعريف:الرابعالمبحث.

مطالب:ثلاثةوفيه

واصطلاحأ.لغة)الأهواء(بالتعريف:الأولالمطلب-

واصطلاحأ.لغة()البدعةبالتعريف:الثانيالمطلب-

.(والبدعةالأهواء)أهلبالمراد:الثالثالمطلب-

الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعندالاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج

:فصولثلاثةوفيه

الأهواءأهلاستدلالمنهجنقضرفيالسنةأهلمنهج:الأولالفصل"

الأصيلة.بالمصادروالبدعة

مباحث:ثلاثةوفيه

القرآنية.بالآياتالاستدلال:الأولالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةالتمهيد:
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والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلة:الأولالمطلب-

القرآنية.بالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:أربعةوفيه

بالمتشابه.الاستدلال:الأولالمسلك+

الواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتالاستدلال:الثانيالمسلك+

يقابلها.مادون

ببعف.بعضهاللهكتابضرب:الئالثالمسلك+

تحتمل.لاماالقرآنيةالآياتمعانيتحميل:الرابعالمسلك+

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقفررفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

القرآنية.بالآيات

مسالك:ثلاثةوفيه

المحكم.إلىالمتشابهرذ:الأولالمسلك+

.العربولغةالصحيحةوالسنةبالقرآنالقرآنتفسير:الثانيالمسلك+

العلم.وأهلالسلفبتفاسيرالاستشهاد:الثالثالمسلك+

النبوية.بالأحاديثالاستدلال:الثانيالمبحث

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهاالسنةمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة:الأولالمطلب-

النبوية.بالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

مسالك:خمسةوفيه

والموضوعة.الضعيفةبالأحاديثالاستدلال:الأولالمسلك+

بالمتشابه.الاستدلال:الثانبالمسلك+

الواحدةالمسألةفيالواردةبالأحاديثالاستدلال:الثالثالمسلك+

يقابلها.مادون

تحتمل.لاماالأحاديثمعانيتحميل:الرابعالمسلك+

أفعالمنشرعيآدليلأليسبماالاستدلال:الخامسالمسلك+

وسيرته.!هالنبي

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

النبوية.بالأحاديثوالبدعة

مسالك:أربعةوفيه

وعدمالأحاديثمنبهاستدلواماضعفبيان:الأولالمسلك+

.للاحتجاجصلاحيته

مقصودعلىبهاذذت!فلاالأحاديثدلالةعدمبيان:الثانيالمسلك+

الشبهة.صاحب

الصحيح.التوجيهبهاذذت!ملاالأحاديثتوجيه:الثالثالمسلك+

يصلحلابهاذذت!فلاالأحاديثمنكانمابيان:الرابعالمسلك+

شرعيأ.دليلآيكونأن

.بالإجماعالاستدلال:الثالثالمبحث.
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مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلة:الأولالمطلب-

.بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:أربعةوفيه

صحيح.غيرإجماعاذعاء:الأولالمسلك+

خلافه.علىوالواقع،السنةأهلإلىالإجماعنسبة:الثانيالمسلك+

به.يعتذلامنإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الثالثالمسلك+

صاحبطائفةإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الرابعالمسلك+

الشبهة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضرفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

.لإجماعبا

مسالك:أربعةوفيه

أصلأ.المذعىالإجماعصحةعدمتقرير:الأولالمسلك+

الإجماعخلافعلىمنعقدالصحيحالإجماعأنتقرير:الثانيالمسلك+

المذعى.

به.معتذبإجماعليسالمذعىالإجماعأنبيان:الثالثالمسلك+

شاكلةعلىهممنبمخالفةالمذعىنقفالإجماع:الرابعالمسلك+

.الإجماعمذعي
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحس!نم

الأهواءأهلاستدلالمنهجنقفسفيالسنةأهلمنهج:الثانيالفصل"

.للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة

مباحث:أربعةوفيه

.بالقياسالاستدلال:الأولالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيفالقياسمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة:الأولالمطلب-

.بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:أربعةوفيه

الاعتقاد.أبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال:الأولالمسلك+

.والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلال:الثانيالمسلك+

.بالقياسالنمت!معازضة:الثالثالمسلك+

النم.علىالقياستقديم:الرابعالمسلك.

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

.بالقياسوالبدعة

مسالك:أربعةوفيه

أبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةبيان:الأولالمسلك+

الاعتقاد.

أساسأ.ومحقهالقياسوجهإبطال:الثانيالمسلك+
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.الفرقأوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير:الثالثالمسلك+

النم،لمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير:الرابعالمسلك+

النص.ذلكوبيان

الأئمة.وبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثارالاستدلال:الثانيالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

وحجيتهاالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةالتمهيد:-

السنة.أهلعند

الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلة:الأولالمطلب-

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتها

الصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

الأئمة.وبأقوالوالتابعين

مسالك:خمسةوفيه

لها.أصللاأوموضوعةأقوالأوبآثارالاستدلال:الأولالمسلك+

وأاجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال:الثانيالمسلك+

عنها.مرجوع

تحتمل.لاماتحميلهاأووالأقوالالآثاربتر:الثالثالمسلك+

متشابهة.أومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالتم!ك:الرابعالمسلك+

المسألة.فيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج:الخامسالمسلك+
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجص!نم

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

الأئمة.وبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعة

مسالك:خمسةوفيه

المنسوبالقولأوالأثرصحةبإثباتالمطالبة:الأولالمسلك+

.الإمامإلى

الحق.خالففيماحجةلاأنهتقرير:الثانيالمسلك+

.القولذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير:الثالثالمسلك+

الأقوالأوبالآثارالباطلأهلاستدلالإبطال:الرابعالمسلك+

عنه.المعروفالعامالمنهجأوالإمامذلكعنعالأخرىبالنصو

بحجة.ليسالخلافمجردأنتقرير:الخامسالمسلك+

بالقواعد.الاستدلال:الثالثالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة:الأولالمطلب-

بالقواعد.والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:أربعةوفيه

وجهها.غيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال:الأولالمسلك+

باطلة.بقواعدالاستدلال:الثانيالمسلك+
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المقدمة

أهلإلىافتراءأوخطأمنسوبهبقواعدالاستدلال:الثالثالمسلك+

والعلم.السنة

استقراءعلىئننلمأوإليهائ!تقلمقواعدتقعيد:الرابعالمسلك+

الشرعية.للأدلةتام

الأهواءأهلاستدلالنقضىفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

بالقواعد.والبدعة

مسالك:خمسةوفيه

بها.المستذلالقاعدةبدليلالمطالبة:الأولالمسلك+

بها.المستذلالقاعدةبمصدرالمطالبة:الثانيالمسلك+

العلم.أهلمنبهاقالمنبذكرالمطالبة:الثالثالمسلك+

عليه.بميتتبنقفمابهاذذت!فلاالقاعدةإبطال:الرابعالمسلك+

بنقفأجزائها.بهاذذت!ملاالقاعدةإبطال:الخامسالمسلك+

بالعقل.الاستدلال:الرابعالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالعقلمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة:الأولالمطلب-

بالعقل.والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:سبعةوفيه
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم

بالدلائلعنهاوالدفاعالعقائدتقريرفيالاستدلال:الأولالمسلك+

العقلية.والمقدمات

الاعتقاد.أبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلال:الثانيالمسلك+

.متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال:الثالثالمسلك+

العقليةالدلائلوأن،ظتيةالنقليةالدلائلأندعوى:الرابعالمسلك+

قطعية.

النقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوى:الخامسالمسلك+

العقلية.والدلائل

علالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى:السادسالمسلك+

بينهما.التعارضوجودعندالنقليةالدلائل

علىواستدلالأ(تفسيرأ)ورسولهاللهكلامتنزيل:السابعالمسلك+

.والكلامالمنطقعلمفيالحادثةالمصطلحات

الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

بالعقل.والبدعة

مسالك:ثمانيةوفيه

أبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان:الأولالمسلك+

لاعتقاد.ا

فسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان:الثانيالمسلك+

التناقف.أوالفاسدةاللوازمأوالاستدلالأوالمضمونفي
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مةالمقلى

الأدلةعنتغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان:الثالثالمسلك+

الصحيحة.غيرالعقلية

عقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال:الرابعالمسلك+

صحيحة.

الصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات:الخامسالمسلك+

قطعية.

الدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات:السادسالمسلك+

الصريحة.العقليةوالدلائلالصحيحةالنقلية

الصحيحةالنقليةالدلائلتقديموجوبتقرير:السابعالمسلك+

بينهما.التعارضوجودفيرضإذاالعقليةالدلائلعلى

التيالحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال:الثامنالمسلك+

الصحيحة.غيرالعقليةالأدلةعليهائييت

الأهواءأهلاستدلالمنهجنقفسفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل"

الباطلة.بالمصادروالبدعة

مباحث:ثلاثةوفيه

.والمناماتبالقصصالاستدلال:الأولالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

.والمناماتالقصمىمنالسنةأهلموقفالتمهيد:
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفطالسنةأهلجم!نم

الأهواءأهلعندوحجيتهاالقصموالمناماتمنزلة:الأولالمطلب-

لبدعة.وا

.بالقصموالمناماتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:عشرةوفيه

فيالنظردونوالمناماتبالقصصالاستدلال:الأولالمسلك+

عنه.ئقلتمناستقامةأوصحتها

للمذهب.المؤيدةوالمناماتالقصصوضع:الثانيالمسلك+

الصالحينأوالأنبياءإلىالقصموالمناماتنسبة:الثالثالمسلك+

للمذهب.الموافقينأو

خلالمنومشاعرهمالناسعواطفاستئارة:الرابعالمسلك+

.والمناماتالقصمى

المذهبعقائدوالمناماتالقصصتضمين:الخامسالمسلك+

.الناسبيننشرهاالفرادوقواعدهوأفكاره

والفضائلالأدلةوالمناماتالقصصتضمين:السادسالمسلك+

المذهب.صحةتثبتالتيوالمزايا

عنالعقليعجزماالقصموالمناماتتضمين:السابعالمسلك+

إدراكه.

أصحاببراءةيثبتماالقصموالمناماتتضمين:الثامنالمسلك+

إليهم.الموخهالنقدمنالمذهب
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حالفييفغلماصحةعلىبالمناماتالاستدلال:التاسعالمسلك+

.الشرعيقزهلاممااليقظة

صحةعلللأئمةالصحيحةبالقصمررالاستدلالالعاشر:المسلك+

الباطل.المذهبأصحابعليهما

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

.والمناماتبالقصصر

مسالك:ستةوفيه

القصموإثبايها.بسندالمطالبة:الأولالمسلك+

وتوهيتها.القصصأسانيدضعفبيان:الثانيالمسلك+

بها.ذذت!غلاوالمناماتالقصصفيالحجيةإبطال:الثالثالمسلك+

لماالصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:الرابعالمسلك+

.والمناماتالقصصفيديمر

.المنامفيى!"النبيرؤيةمسألةفيالحقبيان:الخامسالمسلك+

بالقصموالمناماتيحتجمنعلىالتشنيع:السادسالمسلك+

الصريح.الثابتالحقعنويعرض

.والذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الثانيالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

.والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالههمنةأهلحم!نم

أهلعندوحجيتهاوالذوقوالوجدالكشفمنزلة:الأولالمطلب-

والبدعة.لأهواءا

والوجدبالكشفوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

.والذوق

مسالك:تسعةوفيه

!ىوالنبي-سبحانه-الثهعنالتلفيدعوى:الأولالمسلك+

والخضر.غ!نروالأنبياء

غامضةعباراتوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثانيالمسلك+

أهلها.إلايفهمهالا

والفضائلالأدلةوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثالثالمسلك+

صحتها.تثبتالتيوالمزايا

الولايةعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الرابعالمسلك+

الطريقة.وصحةاللدنيوالعلموالعصمة

والذوقوالوجدالكشففيالعباراتخفط:الخامسالمسلك+

والسنة.الكتابألفاظببعض

يثبتماوالذوقوالوجدالكشفتضمين:السادسالمسلك+

إليهم.الغوخهالنقدمنالمذهبأصحاببراءة

فيئزقدماوالذوقوالوجدالكشفتضمين:السابعالمسلك+

غيرها.
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مةالمقلى

المذهبعقائدوالذوقوالوجدالكشفتفممين:الثامنالمسلك+

.الناسبيننشرهاالفرادوقواعدهوأفكاره

.والذوقوالوجدبالكشفوالعقلالنقلمعارضة:التاسعالمسلك.

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

.والذوقوالوجدبالكشفوالبدعة

مسالك:ثمانيةوفيه

بالكتابوالذوقوالوجدالكشفأصلنقضى:الأولالمسلك+

الأئمة.وإجماعوالسنة

الصحابةبحالوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الئانيالمسلك+

لأئمة.وا

أئمةبكلاموالذوقوالوجدالكشفأصلنقضى:الثالثالمسلك+

بهم.يحتجونالذينالأهواءأهل

جذورهببيانوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الرابعالمسلك+

صوله.وأ

منبأنهوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الخامسالمسلك+

ووحيه.الشيطانوساوس

الصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:السادسالمسلك+

.والذوقوالوجدالكشففيذيمرلما
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والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجم!نم

أصحابفيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان:السابعالمسلك+

.والذوقوالوجدالكشف

والأنبياءى!ك!والنبياللهرؤيةمسألةفيالحقبيان:الثامنالمسلك+

والخضر.

والعصمة.بالتقليدالاستدلال:الثالثالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

والعصمة.التقليدمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

الأهواءأهلعندوحجيتهماوالعصمةالتقليدمنزلة:الأولالمطلب-

والبدعة.

والعصمة.بالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:تسعةوفيه

للشيخالتقليدطريقعنوالدينالعلمتلفيإيجاب:الأولالمسلك+

.المعصومأو

لتقليدالموجبةوالمزاياوالفضائلالحججذكرالئاني:المسلك+

له.والتسليمالمعصومأوالمعينالشيخ

وأالمقفدبقولعالشرعيةالنصومعارضة:الثالثالمسلك+

.المعصوم

الأخرىالمذاهبجميعمنوالتحذيرالتنفير:الرابعالمسلك+

.-السنةأهلمذهبوخاصة-
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مةالمقلى

طريقغيرعنالعلمتلفيمنوالتحذيرالتنفير:الخامس"المسلك+

.المعصومأوللشيخالتقليد

وأالشيخيققدلملمنالعظيمةالعقوباتذكر:السادسالمسلك+

.غيرهوبينبينهجمعأو،غيرهإلىتركهأو،المعصوم

وآدابه.قواعدهالتقليددعوىتضمين:السابعالمسلك+

عقائدالمعصومأوالمقفدالشيخأقوالتضمين:الثامنالمسلك+

.الناسبيننشرهاالفرادوقواعدهوأفكارهالمذهب

الشيخإلىالمنسوبةوالأحوالالأقوالاعتماد:التاسعالمسلك+

المذهب.أتباعمنإليهنسبتهابمجزدالمعصومأوالمقفد

الأهواءأهلاستدلالنقضرفيالسنةأهلمنهج:اخالثاالمطلب-

والعصمة.بالتقليدوالبدعة

مسالك:ثمانيةوفيه

!ر-النبيغير-لأحدالتقليدنقفوجوب:الأولالمسلك+

الأئمة.وإجماعوالسنةبالكتاب

وأالمقفدالشيخعنالنقلصحةبإثباتالمطالبة:الثانيالمسلك+

.المعصوم

بذكرالمعصومأوالمعينللشيخنقفالتقليد:الثالثالمسلك.

نفسه.المذهبمنبعفالحجج
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

للشيخالمنسوبةالأقوالفيالواقعالتناقضبيان:الرابعالمسلك+

.المعصومأوالمققد

موجبيفيالواقعوالاختلافالاضطراببيان:الخامسالمسلك+

العصمة.أوالتقليد

عصمفأوأحدتقليدوجوبمذلحكلإلزام:السادسالمسلك+

عصمته.أوشيخهتقليدوجوبفيغيرهقولبصخة

لماالصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:السابعالمسلك+

العصمة.أوالتقليدعلبهاذذت!فلاالحججمنديمر

ادمجيمنفيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان:الثامنالمسلك+

والعصمة.التقليدوجوبفيه

الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشتهنقضفيالسنةلأهلالعاقةالقواعد

:فصولسبعةوفيه

الشبهة.بدليلالمتعلقةالقواعد:الأولالفصل"

:مبحثانوفيه

الشبهة.بدليلالمطالبة:الأولالمبحث.

:مطلبانوفيه

الشبهة.كاملعلىبالدليلالمطالبة:الأولالمطلب-

الشبهة.أجزاءعلىبالدليلالمطالبة:الثانيالمطلب-
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مةالمقلى

الشبهة.دليلبصحةالمطالبة:الثانيالمبحث.

الشبهة.علىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد:الثانيالفصل"

مباحث:تسعةوفيه

الشبهة.علىالدليلبدلالةالمطالبة:الأولالمبحث.

وجهومعرفة-نفسهاالشبهةأو-الشبهةدليلتحليل:الثانيالمبحث.

فيه.المخالفةوموطنبهالاستدلال

علىبهذذت!فلاالدليلدلالةبعدمنقفالشبهة:الثالثالمبحث.

أصلأ.الشبهةصاحبمطلوب

بعضها.وإماكلهاإماالشبهةدليلدلالةنقض:الرابعالمبحث.

صاحبأوردهالذينفسهالدليلمنالشبهةنقض:الخامسالمبحث.

الشبهة.

:مطلبانوفيه

الشبهة.دليلفيالحقبيان:الأولالمطلب-

الشبهة.صاحبعلىالشبهةدليلدلالةقفب:الثانيالمطلب-

ئنيتماأوبنقفمقذماتهاالشبهةدليلدلالةنقض:السادسالمبحث.

عليه.

إليها.الاحتمالبتطرقالشبهةدليلدلالةنقض:السابعالمبحث.

يمنالشبهةصاحبإليهذهبماإلىسبقبمنالمطالبة:الثامنالمبحث.

الشبهة.علىاستدلالهفياذعاهماقفم
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

"ا

بدليلالاستدلالفيالواقعوالتدليسالتلبيسبيان:التاسعالمبحث

دلالتها.أوالشبهة

المقابلة.:الثالثلفصل

مباحث:أربعةوفيه

بالمقابلة.المراد:الأولالمبحث

والباطل.الحقبينالمقابلة:الثانيالمبحث

مطالب:أربعةوفيه

الباطل.ومصدر،الحقمصدربينالمقابلة:الأولالمطلب-

والحق.،الشبهةفيالمتضفنالباطلبينالمقابلة:الثانيالمطلب-

والسلف.والسنةوالكتاب،الشبهةصاحببينالمقابلة:الثالثالمطلب-

منه.أعلمهوومن،الشبهةصاحببينالمقابلة:الرابعالمطلب-

البئنة.الواضحةوالأصولالشبهةبينالمقابلة:الثالثالمبحث

.والضلالالباطلأهلوأقوالالشبهةتضم!همابينالمقابلة:الرابعالمبحث

مطالب:أربعةوفيه

.والضلالالباطلأهلأقوالعنمأخوذالشبهةتضم!هما:الأولالمطلب-

الباطلأهلأقوالجنسمنهوالشبهةتضمنفما:الثانيالمطلب-

.والضلال

أقوالمنجنسهمنهومماأعظمالشبهةتضمنتهما:الثالثالمطلب-

.والضلالالباطلأهل
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علىوالضلالالباطلأهليتجرألمالشبهةتضمنتهما:الرابعالمطلب-

بمثله.الإتيان

النظائر.:الرابعلفصل

مباحث:أربعةوفيه

بالنظائر.المراد:الأولالمبحث

الشبهة.دليلمنأقوىهوالذيبالنظيرالاستدلال:الثانيالمبحث

الشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلبنظائرالاستدلال:الثالثالمبحث

عليه.بهاستدلماصخةعدمعل

الاستدلالالشبهةصاحبيمكنلاالذيبالنظيرالاستدلال:الراجالمبحث

الشبهة.فيدعواهنفسعلىبه

والحصر.الترديد:الخامسلفصل

مباحث:ثمانيةوفيه

والحصر.بالترديدالمراد:الأولالمبحث

الحق.وإقرارالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثانيالمبحث

يمكنلابحيثالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثالثالمبحث

بالحق.والإقرارإبطالهإلاالشبهةصاحب

الأخ!.إلىالأشذمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:الرابعالمبحث

الذيالأدنىمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:الخامسالمبحث

فيه.ينازعالذيالأعلىإلىالشبهةصاحببهيقز
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المئفقالأصولمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السادسالمبحث

الشبهة.صاحبفيهينارخالذيالموضعإلىعليها

.عالخاإلىالعائممنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السابعالمبحث

الشبهة.صاحبمرادفيالتفصيلخلالمنوالحصرالترديد:الثامنالمبحث

المعارضة.:السادسلفصل

مباحث:عشرةوفيه

بالمعارضة.المراد:الأولالمبحث

أصلأ.بالشبهةالتسليمبعدمالمعارضة:الثانيالمبحث

إجمالأ.الرسولوتصديقوالإيماناليقينبقؤةالمعارضة:الثالثالمبحث

والسنة.بالكتابالمعارضة:الرابعالمبحث

:مطلبانوفيه

والسنة.الكتابمنصريحةبنصوصالمعارضة:الأولالمطلب-

والسنة.الكتابمنالمستمدةالعامةبالأصولالمعارضة:الثانيالمطلب-

السلف.وعملبالإجماعالمعارضة:الخامسالمبحث

.المعتمدةوالقواعدالعلومبأصولالمعارضة:السادسالمبحث

مطالب:ستةوفيه

،السياق،التركيب،الصيغة)المفرد،باللغةالمعارضة:الأولالمطلب-

.(لاستعمالا

الفقه.بأصولالمعارضة:الثانيالمطلب-
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الحديث.بأصولالمعارضة:الثالثالمطلب-

التفسير.بأصولالمعارضة:الرابعالمطلب-

الثابت.بالتاريخالمعارضة:الخامسالمطلب-

الفقهية.بالقواعدالمعارضة:السادسالمطلب-

بالعقل.المعارضة:السابعالمبحث

المشهورين.المبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثامنالمبحث

:مطلبانوفيه

عامة.المشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الأولالمطلب-

فيالمشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثانيالمطلب-

الشبهة.فيهأثيرتالذيالفنذلك

جنسه.منمنهأقوىهوبماالشبهةدليلمعارضة:التاسعالمبحث

أئمته.كلامأوأصولهأوبكلامهالشبهةلصاحبالمعارضةالعاشر:المبحث

.الإلزام:السابعلفصل

مباحث:سبعةوفيه

.بالإلزامالمراد:الأولالمبحث

.فاسدةأمورمنالشبهةتتضمنهبماالإلزام:الثانيالمبحث

:مطلبانوفيه

.بالإبطالنفسهاالشبهةعلىتعودبلوازمالإلزام:الأولالمطلب-
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والنتيجةالشبهةتضمنتهمابينالتلازمبوجودالإلزام:الثانيالمطلب-

عنها.المترتبةالفاسدة

الشبهة.عنتنتجالتيالفاسدةباللوازمالإلزام:الثالثالمبحث.

مطالب:ستةوفيه

التعطيل.أوبالإبطالالدينأصلعلىتعودبلوازمالإلزام:الأولالمطلب-

بالإبطالالدينأعولمنأصلعلىتعودبلوازمالإلزام:الثانيالمطلب-

التعطيل.أو

المجمعالدينأحكاممنحكمعلىتعودبلوازمالإلزام:الثالثالمطلب-

التعطيل.أوبالإبطالعليها

أثيرتالذيالأصلذلكعلىتعودبلوازمالإلزام:الرابعالمطلب-

التعطيل.أوبالإبطالمعناهعلىأوبابهفيالشبهة

.بالضرورةالبطلانمعلومةبلوازمالإلزام:الخاصسالمطلب-

وشعائرهالثهحرماتانتهاكفيهابلوازمالإلزام:السادسالمطلب-

تعظيمها.وعدم

بالنظير.الإلزام:الرابعالمبحث.

مطالب:أربعةوفيه

الشبهة.صاحببهويقولأولىهوالذيبالنظيرالإلزام:الأولالمطلب-

صاحببهيقولولاأولىهواسذيابالنظيرالإلزام:الثانيالمطلب-

أصلأ.أحدبهيقوللاأوالشبهة
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الشبهة.صاحببهويقولمساوهوالذيبالنظيرالإلزام:الثالثالمطلب-

صاحببهيقولولامساوهوالذيبالنظيرالإلزام:الرابعالمطلب-

أصلأ.أحدبهيقوللاأوالشبهة

بالنقيف.الإلزام:الخامسالمبحث.

بالتناقف.الإلزام:السادسالمبحث.

مطالب:ثلاثةوفيه

نفسها.فيبتناقفالشبهةالإلزام:الأولالمطلب-

تناقفرر.منعليهاشتملتعفاالشبهةصاحبغفلةبيان:الثانيالمطلب-

الذينالباطلأهلطوائفبينالتناقفالواقعبيان:الثالثالمطلب-

الشبهة.تلكبمضمونيقولون

بالاطراد.الإلزام:السابعالمبحث.

الخاتمة:!

البحث.منإليهاتوضلتالتيالنتائجأهمفيهاوأذكر

.الفهارس!

والمراجع.المصادرفهرس.

التفصيلي.الموضوعاتفهرس.
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البحثمنهج

كالتالي:اللهبإذنعليهسأسيرالذيالبحثمنهجسيكون

مظانها.منالعلميةالماذةجمع-1

ورقمالسورةاسمبذكروذلك،القرآنفيأماكنهاإلىالاياتأعزو-2

العثماني.بالرسمكتابتهامع،الآية

)الصحيحين(فيكانفما:المعتمدةالحديثمصادرمنالحديثأخزج-3

كذلك؟إليهبالعزوأكتفيفإننيأحدهمافيكانوإنإليهما،بالعزوأكتفيفإني

ملتزمغيرخزجهمنإلىأعزوهفإننيأحدهماأو()الصحيحينفييكنلموما

الحديث.علىالعلماءحكمبيانمع،الاستيعابذلكفي

المصادر.إلىالسلفتةالآثاربعزوأكتفي-4

عملي،وتطبيقئي،تأصيلينظرقي:جانبينذوالموضوعهذاأنبما-5

أمرين:علىسأحرعرنقفالشتهفيالسنةلأهلمنهجذكرعندفإنني

وأقوالوالسنةالكتابمنبنصوصبىوتقريرهالمنهجذلكتأصيل:الأول

خلالمنإليهتوضلتبماأو،-ذلكمنشيءعلىوقفثإن-العلمأهل

المنهج.ذلكتحتيندرجالذيوعملهمعالأئمةلنصوواستيعابيقراءتي

توضيحهامع،المنهجذلكتبتنالأئمةصنيعمنالأمثلةلإيرادالعناية:الثاني

فيها.المتبعالمنهجوإبرازبها،الاستدلالوجهوبيان،والتحليلبالشرح

.موجزةترجمةالمشهورينغيرللأعلامأترجم-6
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ذلكإلىاستطعتماالأصيلةمصادرهامنالعلمأهلأقوالأنقل-7

العلم.أهلمنبهيوثقعمنأنقلهافإننيوإلأسبيلأ،

البحث.فيالواردةالغريبةالألفاظمعانيأذكر-8

ضبط.إلىيحتاجماوضبط،الترقيمبعلاماتألتزم-9

مبتقهوكما،مرادهنيلعلىالقارئتعينبفهارسالبحثأذتل-01

الخطة.في

!ح!!!!6!ص!
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بالموضوعصلة!سابقةدراسات

فيالعلميةالرسائلفهارس:فيواطلاعيبحثيخلالمن-أجدلم

قن-والمكتبات،والدراساتللبحوثفيصلالملكومركز،الجامعات

للجانبينالشاملةالوافيةبالدراسةالموضوعبهذاالمتعققةالمباحثجميعتناول

لبعضسابقةدراساتثفةأنإلأواحد،موضعفيوالتطبيقئيالنظرقي

نوعينثفةأنإلىأشيرأنأحبذكرهاقبللكن،ومباحثهالموضوعجوانب

وهما:،بالموضوععلاقةلهماأنيظنقدالمصتفاتمن

:الجدلعلمفيالمصئفات*ول-

و

"المعونة:مثل،عاتمبوجهالجدلعلمفيألفمامنهاالمصئفاتوهذه

لأبي"الحجاجترتيبفيالمنهاج"و،الشيرازيإسحاقلأبي!الجدلفي

أصول":مثل،عخاجانبفيالجدلعلمفيألفماومنها،الباجيالوليد

،العثمانإبراهيمبنحمدللدكتور"والسنةالكتابفيوالمناظرةالجدل

الألمعي.عؤاضزاهرللدكتور"الكريمالقرآنفيالجدلمناهج"و

منله،والتنظيرالجدللعلمبالتأصيلالمؤتفونفيهئعنىالنوعوهذا

...ونتائجه،وجوانبه،وآدابه،وأنواعه،وحكمه،وأسبابه،ونشأته،تعريفه:حيث

يتطزقونوقد،-بعضعلىذلكفيبعفالمصنفاتيزيد-ذلكونحو

يذكرونها.التيلبعفالقواعدأمثلةلذكر

والموضوعالمصئفاتمنالنوعهذاضبينتعارلاأنهيظهروبذلك

وذلك:،أقذمهالذي
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،العمومحيثمنالجدلبعلمئعنىالمصنفاتتلكإن:حيثمن"

مجالاتمنمجاليفيالسنةأهللمنهجبالتأصيليعنىالموضوعوهذا

الأهواء.أهلشتهنقضروهو،العقيدة

والأمثلة،ر!كأالتنظيريبالجانبئعنى-أيفأ-إنها:حيثومن"

والأحكامالأصولأبوابفيتكونأن!اماعاقةتكونأنإماتذكرهاقدالتي

بالجانبكعنايتهالتطبيقيبالجانبيعتنيالذيالموضوعهذابخلاف،الفقهية

.العقيدةبعلمخاعقأنهكما،-أكثريكنلمإن-التنظيري

كما-الموضوعبهذالهاعلاقةلاالمصئفاتتلكماذةغالبإنبل"

.-السابقالعرضخلالمنيظهر

الهمهمنةأهلتقرلرعقيدةفيلأئمةج!سودبيانفيالمصتفاتالثافط-

:والبدع*هواءأهلمنوموقفدسمع!ساوالدفاع

منها:،-جامعيةرسائلوأكثرها-كثيرةالنوعهذافيوالمصتفات

مخالفيها"علىوالردالسلفيةالعقيدةتقريرفيالقغويالأزهريالإمامجهود"

،(الإسلاميةالجامعة-ماجستير)رسالةمحمدعليوالشيخمحمد:للباحث

العزيزعبدبنالثهعبد:للباحث"العبادةتوحيدتقريرفيالشافعية"جهود

الطبريجريرابنالإمام"،(القرىأمجامعة-دكتوراة)رسالةالعنقري

دكتوراة)رسالةالعوايشةعيدبنأحمد:للباحث"السلفعقيدةعنودفاعه

وغيرها....(القرىأمجامعة-

الأئمةأوالإمامجهودإبرازعلىالمؤئفونفيهيحرعرالنوعوهذا

طريقعنوذلك،الصحيحةالعقيدةعنالدفاعفي-البحثموضوع-
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وموقفه،عقيدتهصخةتبئنوالتي،الباعأهلعلىالردفيالإمامأقوالعرض

بشرحمقرونأالعرضذلكويكون،الصالحالسلفلعقيدةالمخالفينمن

والتابعينالصحابةمنالهدىلأئمةالإمامذلكلموافقةوإبرافيالأقواللتلك

.البابذلكفيجملةالسنةأهلمعتقدبيانطريقعنوذلك،بإحسانتبعهمومن

وهذاالمصئفاتتلكبينالمعارضةعدمتظهرالعرضهذاخلالومن

وذلك:،الموضوع

اختارأئمةأوإمايملمنهجدراسةفيهاالمصئفاتتلكأنجهةمن"

يبرزالذيالموضوعهذابخلاف.وبحثهدراسفموضعيكونواأنالباحث

عليه.وتتابعواوتواردواالأئمةسلكهالذيالمنهج

وقفتفيماالغالبحسب-تعتننلمالمصئفاتهذهأنجهةومن"

المنهجلاستخراج-البحثموضوع-الأئمةأوعالإمامنصوبتحليل-عليه

وشرحهللنمئ!العرضهوصنيعهاوغالبالرد،فيالإمامذلكعليهسارالذي

الموضوعهذافيالدراسةتنصمتبينما.والجماعةالسنةأهلبمعتقدوربطه

والبدعةالأهواءأهلشتهنقضهمفيالأئمةعليهاسارالتيالمناهجإبرازعلى

والتمثيل.والتحليلالتأصيلمع

اتصالبهلهاوالتي،للموضوعالسابقةالدراساتذكرإلىهذابعدأعود

رئيسين:فسمينإلىتنفسموهيمباشر،

الموضو4:مباحثببعضتعفقل!سادراسات-الأول

منها:أذكر،البابهذافيالجامعيةالرسائلمنجملهعلىوقفتوقد
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بنأحمد:الباحث/العقيدةفيالانحراففيوأثرهالفاسدالقياس-1

.(الإسلاميةالجامعة-دكتوراه)رسالةالحذيفيشاكر

عرضأوآثارهوالمتكلمينالفلاسفةلدىالشاهدعلىالغائبقياس-2

سالمبنكمال:الباحث/والجماعةالسنةأهلعقيدةضوءعلىونقدآ

.(القرىأمجامعة-ماجستير)رسالةالصريصري

الغيبياتعلىالاستدلالفيوالجماعةالسنةلأهلالمخالفينمناهج-3

)رسالةخليفةمحمودبنالرحمنعبد:الباحث/ومخالفيهمالسنةأهلبين

.(القرىأمجامعة-دكتوراه

عرضأوالسنةالكتاببنصوصالاستدلالمنالمتكلمينموقف-4

الإمامجامعة-دكتوراه)رسالةالغصنصالحبنسليمان:الباحثونقدأ/

.(الإسلاميةسعودبنمحمد

والجماعة/السنةأهلعقيدةضوءفيالأشاعرةعندالتلفيمصادر-5

سعود(.الملكجامعة-ماجستير)رسالةالحماماللهعبدزيادالباحكا:

الإماميةعندالاعتقادمسائلفيالاستدلالوأصولالتلقيمصادر-6

)رسالةالعلوانيسالمصالحإيمان:الباحثة/-ونقدعرض-عشريةالائني

.(القرىأمجامعة-ماجستير

صادقسليمصادق:الباحث/الصوفيةعنللتلقيالعامةالمصادر-7

.(الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة-ماجستير)رسالة
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الاعتقادبمسائلالمتعلقةالأحاديثعنالعقليالمعارضدعوىدفع-8

)رسالةالنعميمحسنبنعيسى:الباحث/الصحيحينفيلمادراسة-

.(القرىأمجامعة-ماجستير

النفسي/التحليلومدرسةعالشرعيةالنصوبينوالأحلامالرؤى-9

.(القرىأمجامعة-ماجستير)رسالةالريسالقادرعبدأسامة:الباحث

/والإثباتالمعرفةتوحيدفيالمخالفةالطوائفعلىالأدلةقلب-01

الإمامجامعة-ماجستير)رسالةالقاضيالعزيزعبدبنتميم:الباحث

.(الإسلاميةسعودبنمحمد

الباحث:والقدر/الإيمانمسائلفيالمخالفينعلىالأدلةقلب-11

سعودبنمحمدالإمامجامعة-ماجستير)رسالةالنفيسةسليمانبناللهعبد

.(الإسلامية

الباحث:/والطلبالقصدتوحيدفيالمستدلعلىالدليلقلب-12

سعودبنمحمدالإمامجامعةماجستير-)رسالةالتويجريالثهعبدبنأحمد

.(الإسلامية

-والصفاتالأسماءبابفيالقرآنيةبالآياتالمعطلةاحتجاج-13

ماجستير-)رسالةالخالديحمدبنعبدالرحمن:الباحث/-ونقدأعرضا

.(الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

كانوما-الرسائلهذهجميعموضوعاتعلىالازوعخلالمنويظهر

لاأنهأقذمه؟الذيالموضوعخطةوبينبينهاوالمقابلة،-شاكلتهاعلى

:الموضوعوبينبينهاتعازض
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المقدمة

ومسائله،الموضوعبعفمباحثإلابالدراسةتتناوللمإنهاحيث"

.الموضوعهذافيكبيرأحتزأتشغللاوالمسائلالمباحثوتلك

والمباحثالفصولفيعليهاكثيرةزيادا!بالموضوعهذافيإنثم"

والمسائل.

)رسالةفلوسيموسىبنمسعود:الباحث/الأصوليينعندالجدل-41

الجزائر(.جامعة-دكتوراه

علمفيالمصئفاتضمنالدراسةهذهئذكرأنالمفترضمنوكان

فيتناولالباحثلأنوذلكهنا؟دكرهاالأنسبمنأنهرأيتلكنني،الجدل

لكن-للجدلالتطبيقيالجانب(914-322:)عىرسالتهمنالثانيالباب

القواعدمنجملةالصددهذافيوأورد،-تخضصهحسب،الأصوليينعند

،القياس،السنة،)الكتاب:بالأدلةبالاستدلالالمتعققةالأصوليينعندالجدلية

،الخطابفحوى،الاستصحاب،الصحابيقول،الإجماع:الشرعيةالأدلةبقية

بكلالمتعلقةالقواعدمنعددأالسياقهذافيذكروقد،(الخطابدليل

الأدلة.تلكمنواحد

الذيالموضوعمعتتعارضلابابهافيالقيمةالأصوليةالدراسةوهذه

هي:،أسبابلعذة،أقذمه

الموضوعوبينبينهاالمشتركةالجوانبتناولتالدراسةهذهأن"

والأمثلةالأصوليةالعباراتفيهاتكثرولذا،الأصوليةالناحيةمنأقذمهالذي

دراستهوستكون،العقيدةمجالفيفهوأقذمهالذيالموضوعوأما.الفقهية

بذلك.متعققةوتطبيقاته
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

أقذمه؟الذيبالموضوعلهاتعفقلاكثيرةمسائلالدراسةتلكفيأن"

الفقه.بأصولمتعفقةلأنها

اشتملتالتيالمباحثأكثراحتوىقدأقذمهالذيالموضوعأن"

.كثيرةزياداتعليهاوزاد،المذكورةالدراسةعليها

الصحيحبالاستدلالالمتعلقةللمباحثتعزضتالمذكورةالرسالةأن"

أقدمهالذيالموضوعوأما،-الجملةفي-بهاالمعتذبالأدلةالعلمأهلمن

الباطلصالاستدلالبمناهجالمتعلقةالمباحثوهوآخر،جانبأفيتناول

فيالسنةأهلمنهجبيانمع،والباطلةبهاالمعتذبالأدلةوالبدعالأهواءأهل

نقضها.كيفية

حسنبنتعفاف:الباحثة/العقيدةفيوالبدعالأهواءأهلتناقض-51

التربيةبكليةالإسلاميةالدراساتقسمإلىمقذم)بحثمختارمحمدابن

.(الدكتوراهدرجةعلىالحصولمتطلباتمنجزء-للبنات

سلكهاالتيالمناهجأحديتناولأنهالبحثموضوعخلالمنويظهر

أصولهمفيوالبدعالأهواءتناقفأهلبيان:وهي،نقفالشتهفيالسنةأهل

هذافييسيرأجزءاإلايمثللاالمنهجوهذا،ومواقفهمومناهجهموأدلتهم

أقذمه.الذيالموضوع

الباحثة:أنإلىهناالإشارةأوذلكن

/19الأولالبابمنالأولالفصلمنالثانيالمبحثفيتناولت،

فيهتعرضتوقد،(والبدعالأهواءأهلعندالتلقي)مصادر:!133-72
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مةالمقلى

أهلوموقف،والاصطلاحياللغويالمعنى:حيثمنالمصادرتلكلذكر

مق.السنةأهلموقفبيانثممنها،مصدركلمنوالبدعالأهواء

/19الأولالبابمنالثانيالفصلمنالثانيالمبحثفيتناولتكما،

فيهذكرتحيث،(والبدعالأهواءأهلعندالاستدلال)منهج:أ571-691

.الاستدلالفيوالبدعالأهواءأهلمنهجتمثلأسسثمانية

وبينالباحثةتناولتهمابينتعارضلاأنهيظهرالعرضهذاخلالومن

وذلك:؟أقدمهالذيالموضوع

كما،العرضعلاقتصرالمذكورينالمبحثينفيالباحثةصنيعلأن"

تلكتناولعلىالقائم،الموضوعهذابخلافالاختصار،غايةفيكانأنه

وتحليلأ.وشرحآدراسةالجوانب

الأهواءأهلسلكهاالتيالمناهجتفاصيللبيانتتعرضلمالباحثةأن"

فيذكرتهاالتيالثمانيةالأسسوأما،التلقيبمصادرالاستدلالفيوالباع

ومنهاذلك،فيلهمالعامالمنهجتمثلإنمافإنهاعندهمالاستدلالمنهج

ذر،5611-19/581الاستدلالقواعدمراعاةعدم:-التمثيلسبيلعلى-

.6211-11/516الشرعنصوصمنوأهواءهمأصولهميوافقلاما

أهلسلكهاالتيالمناهجتفاصيللبيانتتعرضلمالباحثةأنكما"

اقتصرتوإنما،والبدعالأهواءأهلعندالاستدلالمنهجنقضرفيالسنة

المصادر.تلكتجاهالسنةلأهلالعامالموقفذكرعلى

القواعد-الثانيبابهفي-يتناولأقدمهالذيالموضو4أنإلىإضافة"

أصلأ.الباحثةلهتتعزضلموهذا،الشتهنقضفيالسنةلأهلالعامة
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلح!نم

نفههمه:الموضولحعنكتبتدراسات-الثاني

وهما:،دراستينسوىالقسمهذافيأجدولم

عثمان:الباحثالاعتقاد/مسائلتقريرفيوالمناظرةالجدلمنهج!

.(الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة-دكتوراة)رسالةحسنعلي

:أبوابأربعةإلىرسالتهالباحثم!قوقد

-11/46الإسلامقبل:الجدلنشأةعنالأولالبابفيفتحدثو

.!274-19/93المسلمينوبين،!92

فتحدث:والسنةالكتابفيوالمناظرةالجدلفيالثانيالبابوجعلو

القرآنفيوالمناظرةالجدلعنثم،!371-277/19أولأمشروعيتهعن

الجدلعنثم،!596-373/11وتطبيقاتهوأساليبهخصائصه-الكريم

.1676-19/597وتطبيقاتهوأساليبهخصائصه-السنةفيوالمناظرة

وآدابها،،والمناظرةالجدلقواعدفيه:فذكرالثالثالبابوأماو

.0187-21/677وأحكامهاوأحوالها،

الجدلطريقعنالاعتقادمسائلتقريروهو:،الرابعبالبابخغثمو

29/871والسمعياتوالنبواتالإلهياتبابفيالسنةأهلعندوالمناظرة

-.0112.

:العرضهذاخلالمنويظهر

.الموضوعبهذالهماتعفقلاوالثالثالأولالبابينأن"

اقتصرالباحثلأن؟الموضوعهذامعيتعارضلاالرابعالبابوأن"

علىوردتالتيوالمناظراتالمجادلاتوإيرادوسياقسردمجزدعلىفيه
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مةالمقلى

ببيانعليهايعقبأندون،والإيمانللسنةنصرفيهكانمماالناسألسنة

لمجزدمسوقكأنهالبابهذافصار،مناظرتهفيالفناطرساقهالذيالمنهج

(1/41):نفسهالباحثأرادهماوهوواحد،موضعفيالمناظراتتلكجمع

.(2/873)ؤ

أقذمهالذيوالموضوعالدراسةهذهبينتعارضهئظنممايبقولم"

وهما:،الثانيالبابمنفصلينسوى

وأساليبهخصائصه-الكريمالقرآنفيوالمناظرةالجدل:الثانيالفصل

.!596-11/373وتطبيقاته

وتطبيقاتهوأساليبهخصائصه-السنةفيوالمناظرةالجدل:الثالثوالفصل

11/597-676!.

أقذمه:الذيوالموضوعالدراسةهذهبينالفرقأوجهذكريأتيوفيما

منوالسنةالكريمالقرآنفيوالمناظرةالجدلتناولتالدراسةأنثه

ابتداء،الفخالفومعالفقز،مع:والمناظرةللجدلفتعزضت،العمومحيث

أقذمهالذيالموضوعيختصئ!بينما.شبهةأومعارضهأوسؤاليوجودوعند

بنقفالشته.

الكريمالقرآنفيوالمناظرةالجدللأساليبتناولهعندالباحثثهـأن

،والتطبيقاتالأساليبتلكأفرادوسياقبالعرضأسلوبهتمئزوتطبيقاتهوالسنة

واحد.منهجتحتنظيرهإلىالنظيربضئمالرذفيعابملمنهجالتأصيلدون

.الموضوعهذافيالجهدعليهينصثالذيهوالأمروهذا
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

في:كماالرذ،فيالمناهجمنشي؟دكرالباحثكلامفيييردثهـقد

قليلةلكنها،(1/671)و(014-1/104)و(1/393)و(1/389-039)

.-ظاهرهوكما-

المناهجتلكببيانآخرهإلىأؤلهمنئعتىفهوالموضوعهذاوأما

تطبيقاتها.وبيانوتحليلهالهاوالتأصيل

أخوينالدراسةتلكمعالموضوعهذايكونأنأرجوفإنني،وبالجملة

تحضلتامنيكونبحيثويتقمه،ويقؤيه،بعضأ،بعضهمايشذنصيرين،

وجوانبه.أبوابهجميعمنالباببهذايتعفقماجمعقدلديه

أحمد:المؤلف/والمبتدعةالسنةأهلبينوالاستدلالالتلقيمنهج"

.الصويانالرحمنعبدابن

هنا--منه-ويهمنا.المتوسطالقطعمنصفحة(401)فيمطبوعوهو

فيالمؤلفتناولحيث،المبتدعةعندوالاستدلالالتلقيبمنهجيتعفقما

النصوعمعالتعاملفيالمبتدعة)مسلك:!99-55:ع9الثانيالباب

هي:الاستدلالفيالمبتدعةلمنهجالعافةالأصولأنفيهذكر،(الشرعية

الاعتراضفيوالجرأة،أهواءهمتخالفالتيعالثابتةالنصورذبم

.!61-58:عأعليها

.189-62:ص9وتشويههاللاستدلالالشرعيةالأصولفيالعبثبم

،والشيوخالأئمةتقليد:وهي،والتلقيللاستدلالجديدةأصولابتداعبم

.!99-09أعر:العقلفيالغلو،والإلهامالكشف
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المقدمة

وبينالمؤلفتناولهمابينتعارضلاأنهيظهرالعرضهذاخلالومن

وذلك:،أقدمهالذيالموضوع

ينتهجبعفالمواضعفيوكانالاختصار،منهجانتهجالمؤلفلأن"

دراسةالجوانبتلكتناولعلىالقائم،الموضوعهذابخلاف،العرضمنهج

وتحليلأ.وشرحأ

معالتعاملفيالمبتدعةبعفمناهجذكرعلىاقتصرالمؤلفأنكما"

نإحيث،الموضوعهذافييسيرأجزءأإلايمثللاوهذا،الشرعيةالنصوعرر

المبتدعةعندالاستدلالمناهجبيانإلىبالإضافةذلكيتناولالموضوعهذا

الصحيحة.غيروالأصوللهاوالتابعةالشرعيةالأدلةببقية

بالأصولالاستدلالفيالمبتدعةمنهجلبيانالمؤلفيتعرضولم"

أهلسلكهاالتيالمناهجتفاصيللبيان-أيضأ-يتعزضلمكما،الباطلة

.والبدعالأهواءأهلعندالاستدلالمنهجنقفررفيالسنة

القواعد-الثانيبابهفي-يتناولأقدمهالذيالموضولحأنإلىإضافة"

أصلأ.المؤلفلهيتعزضلموهذاالشته،نقضفيالسنةلأهلالعامة

!ح!!!!6!ح!
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وتقديرشكر

عليك،ثناءأحصيلاآلائك،عظيمعلىوأحمدكنعمائك،علىربيأشكرك

وحسنوشكركذكركعلىتعيننيأنوأسألك،نفسكعلىأثنيتكماأنت

صوابا.خالصأهذابحثيتجعلوأن،عبادتك

كانمنإلى،والامتنانوالعرفانوالتقديرالشكرخالصبتقديمأثئيثم

وتشجيعهماتربيتهما،بحسنفيه،أنامابلوغيفي-الثهبعد-الفضللهما

وهما:ألا،العلمطلبفيوالاستمراربالتوفيقليالصالحةودعواتهما،الدائم

:الكريمانوالداي

صبرمع،والرعايةوالتوجيهوالتعليمبالتربيةوإخوتيتعفدنيوالد"

الحرعركلوخيرعر،والعبادةوالستةبالعلمشيف،ومرابطةومجاهدةوحلم

مننسخةلهيقذمابنهيرىوهوفرحفكانتكم،العلمطلبأواصلأنعلى

الحبيبابنهرأىلوأكبرستكونفرحتهأنفيشكولاالماجستير!،رسالة

العليم-الحكيموهو-اللهشاءولكن،!العلميةالرسالةهذهلهيقذموهو

(!0431)عاممنالحجةذيشهرمنالتاسعوالعشرينفيجوارهإلىيتوفاهأن

يرحمهأنالقيومالحيالثهفأسأل،اثنينبشهرينالرسالةتسليممدةانتهاءقبل

الجنة،رياضمنروضةفييجعلهوأن،ويرضيهعنهيرضىوأن،واسعةرحمة

.والأرضالسماواتعرضهاجنةفيوإخوتيووالدتيأنابهيجمعنيوأن

وجعلتنيفيها،مابكلفألقتهاكففيكلهاالدنياجعلتووالدة"

جعلتناحتىصدرهاإلىفضمتناالأخرىالكففيوإخوتيزمجةأدتةووالدي
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المقدمة

عليهاوفن،ورحمتكحفظكعليهاأدمفاللهموحياتها،وروحهافؤادها

وأحسنالمراتبأعلفيأولادهابرؤيةأعينهاتقزأنوارزقها،والعافيةبالصحة

،والأرضالسماءفيوالمحبةوالقبولالرضاأهلمنواجعلها،الأحوال

.والآخرةالدنياوفي

وأختي-واكرموأسلمأنور-الثلاثة)إخوانيالخمسةالنبلاءأوفيلنثئم

وأحاطوني،برعايتهمعليتفضلوافقدوالتقدير،والثناءالشكرمنحقهموزوجها(

الثه-بعد-الفضللهموكان،بتشجيعهمالمعاليإلىبيوارتقوا،بمحبتهم

فيالمتقدمةالمرحلةهذهإلىبالوصولالثهأكرمنيحتى،دراستيإكمالفي

المهتدين،الهداة،المصلحينالصالحينمناجعلهمرلمحتفيا،التعليميالسلم

أرزاقهمفيلهمووشع،وذرياتهموأعمالهموأعمارهمأنفسهمفيلهموبارك

فيها.لهموبارك

الشكرمزيدتخصيص-المناسبةهذهفي-عليالواجبمنأنكما

خادمرأسهاوعلى،ال!عوديةالعربيةالمملكةلحكومةوالامتنانوالتقدير

فرصة-الثهبفضل-ليأتاحتوالتي،-الثهحفظه-الشريفينالحرمين

وفقنيأنإلى،النبويةبالمدينةالمباركةالإسلاميةالجامعةفيالدراسةمواصلة

القائمينيوققأن!دبهالمولىسائلأفيها،العلياالذراساتإتمامإلىتعالىالثه

والمسلمينالإسلامعنيجزتهموأن،الأفضلنحودائماأمورهاتسييرإلىعليها

الجزاء.خير
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمشةأهلمن!كلح

النجباءالمشايخكلإلى،الجزيلوالشكرالعاطر،بالثناءأتقدمكما

بالجامعةالتحاقيمنذأيديهمعلىوتأذبثالعلمعنهمتلقيتالذينالكرماء

والذين،العقيدةقسمفيالمرحلةهذهحتىالمتوسطةالمرحلةفيالإسلامية

التعاملفيالصادقةوالأخوة،الطلابنفععلىصالشديدالحرفيهموجدت

وتوجيههم.إرشادهمفيالخالصوالنصح،معهم

الموقروأستاذيالفاضلشيخيوالتقدير،والإشادةوالثناءبالذكروأخض

،-اللهحفظه-الغفيليسليمانبنالثهعبدالذكتورالأستاذالشيخفضيلة

والفرائدبالفوائدأتحفنيثم،الرسالةعلإشرافهبقبولعليتفضلالذي

والعمليةالعلميةحياتيفي-الثهشاءإن-البالغالأثرلهايكونلنالتي

معين-يقالوالحق-ففضيلته،المختلفةحياتيشؤونفيبل،فحسب

المحبةوصادقالتوجيهوكريموالرحمةوالعلموالبذلبالخيرمتدققصافي

طلبةوعنعتيالثهفجزاه،الملاحظةودقيقالمتابعةوحسنالمعاملةوجميل

ووفقه،والعافيةبالضحةومتعه،وذريتهوقتهفيلهوباركالجزاء،خيرالعلم

عليه.والقادرذلكولمنإئهالمتقتل،الضالحللعمل

وأخم،البحثهذافيساعدنيمنلكلالجزيلبالشكرأتقذمكما

من:كلآبالذكر

الضيق/وقتالصديقالسعد،ورفيقالمجد،قرين،الحبيبأخي"

والتوجيه.النصحوصادقوجهدهوقتهمنحنيالذي،انجايإلماند.سيرين

لهكانتالذيطبسة،سعيدمحمد/الرزينالوقور،الكريموأخي"

.السديدةوإرشاداته،المشهودةوقفاته
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مةالمقلى

جميعفيجدآعظيمتأثيرلهمكانلمنخاصأوتقديرآشكرأوأوخه

أبو/الشيخوفضيلةزخمةآدئة،والدي:مقذمتهموفي،العلميةحياتيمراحل

ماثم،الجامعةبهذهالتحاقيفي-اللهبعد-الفضللهكانالذيالرحمنعبد

المتواصل،وتشجيعهالدائمونصحهالحانيةبأبؤتهإيايرعايتهمنبهخضني

الدكتور/الشيخوفضيلة،الحازميدخيلبنحسن/الشيخفضيلة:وكذلك

محمودالدكتور/الأستاذالشيخوفضيلةسيف،بننورمحمدبنإبراهيم

سردارأكرموالمعفم/والأستاذالأخالدكتوروسعادة،قدحالرحمنعبدابن

شيخ.محمد

للأخ،بالفضلوالعرفانوالامتنانالشكربعظيمأتقذمالختاموقبل

فضيلة؟والكرموالفضائلوالنجابةالئبلترين،الرفيقالحبيب،الصديق

الرحيلي.عيسىبنالكريمعبدالدكتور/الشيخ

يوسف،الأريبالنجيبالأديبالحبيبأمي،تلدهلمالذيبأخيوأختم

فيهوباركوأسعدهالثهوفقهخاجا،محمد

ح!!!!6!ص!
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التم!ب

البعثعنوانبمم!طلعاقالتع!يف

مباحث:أربعةوفيه

و)الصقض(.()المنهجبالتعريف:الأولالمبحث.

.(السنة)أهلبالتعريف:العانيالمبحث.

ومشروعية)الشبهة(،بالتعريفالسالث:المبحث.

وشروطه.،هلضفو،اهضقن

.(والبدعةالأهواء)أهلبال!عريفالرابعالمبحث.
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ديس!متلا

الإءولالمبعث

النقض()والمنهح()بالتعريف

الأولالمطلب

واصطلاحآلغة()المنهجبالععريف

لغة:)المن!صج(تعربف-أ

اسمبمعنىأوالإئقاج(،أوالئفج)بمعنى:ميميمصدر)المنهج(:

)تقبئ(المجردالثلاثيالفعلمن؟مكاناسمأومنهوج(،:)بمعنىالمفعول

)آئقبئ(.بالهمزةالمزيدالثلاثيأو

:متباينانأصلان"المادةوهذه،(والجيموالهاء)النون:مادتهوأصل

مستقيم)هووأؤضخه،الأمز(:لي)تقبئو،الطريق:الئفج:الأول

.()القتاهج:والجمع-أيضأ-الطريق:(و)القتقج،(المئقاج

،..الئقسمنقطعمبهورأأتىإذاتئقج(:فلانو)أتانا،الانقطاعوالآخر:

.(1)"...ينشقولفاأخققو)أئقبئ(:(الثوب)تقبئ:البابومن

كان!ان،الأولالأصلهوالبحثهذافيالأصلينهذينمنوالمراد

النهج:!:قالحيثواحد،أصل)تقبئ(مادةأنإلىذهبمنالعلمأهلمن

.(2)"البقىأثرفيهتانو)آنقبئ(:الثوث()تهج:قولهمومف،...الواضحالطريق

.(5/361)اللغةمقاييسمعجم(1)

.(825)عالكريمالقرآنألفاظمفرداتانظر:(2)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمنةأهلحم!نم

ماهذا،البئنةالواضحةالطريقهو:)تقبئ(لماذةاللغويالمعنىفأصل

بعضهم:كقول؟ذلكعلىيزيدقدبعضهمكان!ان،والعلماللغةأهلعليهتوارد

.(2)"المستقيمالطريق":بعضهموقول،(1)"واسعواضح:تفجطريق"

البينة،الواضحةالطريقو)المئهاج(:و)القئقج(و)الئقج(ف)التفج(

ويجقعو)يقاج(،(و)نهوج(و)نهج)تفجات(:علىو)الئقج()التفج(وئجغ

!ليهل:تعالىقوله:البابهذاومن)قتاهج()3(.:علىو)المئقاج()القئقج(

واضحأبئنأكانشيءكلفييستعملثم،148الماندة:9(ؤيمتهاجالثعزغةيمنكتمتجعقتا

.(4سهلأ

:اللغويمعناهاأصلبعفأفرادبهامرادأالماذةهذهتأتيوقد

:()الطريقبمعنىتأتيفقد-1

كالصحة-أوصافمنبهيليقبما()التفجئوضفالاستعمالهذاوفي

مستقيمفلان":فيقال،-ذلكونحو،والاعوجاجوالاستقامةوالفساد،

.(5)"-والمئقاجوالقئقج-الئفج

.(3/392)العين(1)

،(5/134)والأثرالحديثغريبفيالنهاية،(137/12)السنةشرحانظر:(2)

.(16/44)للنوويمسلمصحيحشرح

تاج،(2/383)العربلسان،(2/481)المحكم،(1/498)اللغةجمهرةانظر:(3)

.(6/152)العروس

.(6/269)البيانجامعانظر:(4)

.(5/361)اللغةمقاييسمعجمانظر:(5)
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ديس!متلا

:والبيانالوضوحبمعنىتأتيوقد-2

و)تقخث،واستبانؤضح:(و)أتقبئ(-الأمزأو-الطريق)تقبئ:تقول

تتنأ،واضحأصار:(الطريقو)اشتئقبئوتتثته،أؤضختهو)أئقخئه(:(الطريق

وتئئئه)1(.أوضحئه:(كلنهجئهماعلىو)اعمل

الثه!رسولإن":(2)!المطلبعبدبنالعباسقول:البابومن

وطفق،النساءونكح،وسالموواصل،حاربثمالحبالوصلحتىيمتلم

!ىالثهرسولإن":لفظوفي،(3)"ناهجةوطريقبتنةمحجةعنوترككم

.(4)"..واضحأ.نهجأالسبيلتركحتىماتما-والثه-

.المسلوكالطريقأو:،الطريقسلوك:بمعنىتأتيوقد-3

غريب،(3/381)اللغةفيالمحيط،(6/14)اللغةتهذيب،(3/392)العينانظر:(1)

الأفعال،(4/171)المحكم،(2/396)الصحاح،(2/142)للخطابيالحديث

،(322)عالمنيرالمصباح،(383/2)العربلسان،(3/221)القطاعلابن

.(253-6/125)العروستابئ

اللهرسولعم،الهاشميالقرشي،منافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبنالعباس(2)

الصحابةكان،حنينيوموثبت،الفتحولثمهد،بقليلالفتحقبلهاجر،الفضلأبو،!!

انظر:.(ـه32)سنةبالمدينةمات،برأيهويأخذونويشاورونهبالفضللهيعترفون

.(632-3/631)الصحابةتمييزفيالإصابة

الخيرةإتحاففيالبوصيريوصححه،(5/434)المصنففيعبدالرزاقأخرجه(3)

.(2/851)المهرة

.(1/52)سننهفيالدارميأخرجه(4)
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ت!لك:(فلانطريقت!تئهجو)فلانشقكه،:(الطريق)تقبئ:تقول

المعئهذاومن،-(1)المسلوك:أي-المنهوجالطريقو)القئقج(:،ق!قكه

.(2)"العامرالطريق)الئهج(:":بقولهاللغةبعفأئمةبهعترما

.(3)فتتوالطريقؤايمح:بمعنىتأتيوقد-4

كما،(3)"معظمه":بقولهالأئمةبعضروعئر،ؤاضخه:(الطريق)قئقجو

يمنكتم!ليهذجعقتا:تعالىقوله:البابومنالم!تمز)4(،الطريق:بقولهغيرهعئر

:()الشرعةف،-والمنهاجالشرعةبينفرقمنعند-!48:المائده9(ؤيحتهاجايشزغة

يكونالاستعمالهذاوعلى.مستمرهأومعظمه:(و)المنهاج،الطريقابتداء

.(5)الطريقلبعضىصفةأواسمأ()المنهج

السنة(أهل)منهجقولنا:معنىإن:القوليمكن؟تقدمماعلىوبناء

يأتي:مايشمل

السنة.لأهلالبئنةالواضحةالطريق-1

عليه.وساروالسنةأهلسلكهما-2

وبئنوه.السنةأهلأوضحهما-3

،(6/253)العروستاج،(3/122)القطاعلابنالأفعال،(2/396)الصحاحانظر:(1)

.(681عر)التعاريفمهماتعلىالتوقيف

.(3/278)سلامبنالقاسمعبيدلأبيالحديثغريب(2)

.(142)صالشافيألفاظغريبفيالزاهرانظر:(3)

المبرد.عنونقله(2/372)المسيرزادانظر:(4)

.(3/073)اللغةفيالمخصصانظر:()ه
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ديس!متلا

الآتي:التعبيرفيذلكصياغةويمكن

وسارواسلكوهاالتيالبئنة،الواضحةالسنةأهلطريق:(السنةأهل)منهج

وبئنوها.وضحوهاوأ،عليها

اصهطلاحآ:()المندصجفب!عت-ب

:موخاعام؟بتعريفيناصطلاحأالمنهجيعرفأنيمكن

جانبأيفيللإنسانالمنظمالنشاطهوالمنهج:فيقال:العامالتعريفأما

.(1)حياتهجوانبمن

وتناولوالتفكيرالنظرفيالمنظمةالطريقة:فيهفيقال:الخاصالتعريفوأما

يستخدمونهالمسلمونالعلماءكانماهوالمعنىوهذا،والمعارفالعلوم

الوليدأبواستخدم:المثالسبيلفعلى،اليومالعلميبالمنهجيرادعماللتعبير

المنهاجكتابهعنوانفيكماالخاصالنطاقفيالمنهاجكلمةالباجيسليمان

والمناظرةالجدلفيالمتبعةالمنظمةالخطوات:بمعنىالحجاجترتيبفي

الاستقامة()منهاجكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخواستخدمها،والاستدلال

فيوالاعتدالالاستقامةبهبالالتزامتتحققالذيالأمثلالأسلوببهاأرادحيث

استعملهافقدالنبويةالسنةمنهاجكتابهأما،والعبادةوالعملالاعتقادمسائل

أصولمسائلوفيخاصبوجهالإمامةقضيةفيالسنةأهلمسلكبمعنى

.(2)ماعبوجهالدين

.(22عرر)خصائصهقواعدهمجالاتهتاريخهتعريفهالسلفيالمنهج(1)

.(23-22)عالسابقالمرجع)2(انظر:
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

بواسطةالعلومفيالحقيقةعلىالتعريفإلىالمؤديالطريق"هو::وقيل

حتى،عملياتهوتحدالعقلسيرعلىتهيمنوالتيالعامةالقواعدمنطائفة

.(1)"معلومةنتيجةإلىيصل

وتحليلهاأفكارهلتنظيمالباحثيعتمدهوالعملللتفكيرأسلوب":وقيل

موضوعالظاهرةحولمعقولةوحقائقنتائجإلىالوصولوبالتاليوعرضها،

.(2)"الدراسة

في-بينهافيماتتفق-عباراتهاتئوعمع-الاصطلاحيةالتعريفاتوهذه

هي:أمور،جملةعلى-الغالب

محذدة.خطةأووسيلةأوطريق:المنهجأن-1

ذهنية،وأفكاروخطوات،عامةقواعدعلىتشتملالطريقهذهأن-2

ضابطة.وأسس،علميةوإجراءات

في-ومنضبطةكتطمةمرسومةونحوهاوالخطواتالقواعدتلكأن-3

أفكارهوتضبطعملياتهوتحذدالعقلسيرعلىتهيمنأيضأوهي،-نفسها

خطواته.وتنطم

معئنة.غايةإلىالوصولهو:ذلكبكلالمقصودأن-4

سبقمما-ومشتملاته)المنهج(دالاصطلاحيالتعريفتصؤروعند

الطريقتلكاصطلاحأ:(السنةأهل)منهجبالمرادأنيظهر؟-ذكره

.(1/02)الاعتقادمسائلعلىالاستدلالمنهج(1)

.(33)صالعلميالبحثوأساليبمناهج(2)
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وأسسعامةقواعدمنعليهتشتملبما-المنتظمةالمنفمبطةالمحذدة

تقريرأما؟مسألهفيالسنةأهلعليهاسارالتي-علميةوإجراءاتضابطة

والسنة.الكتاببهجاءلمامنهموإيضاحأ

)المنهج(بوالاصطلاحياللغويالمعنيينبينالعلاقةتظهروبذلك

بينة.واضحةمسلوكةطريقأنها:وهي،جليةواضحة

!ح!!!!6!ص!
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السانيالمطلب

واصطلاحآلعة)النقض(بالسعريف

لغة:)النقض(تعربف-أ

تئقضه-)تقضه:يقالالمجرد،الثلاثي)تقق!(الفعلمصدر:()الئقضى

نكثعلىيدذصحيحأصلوالضاد(:والقاف)النونومادتهنقضأ(،-

.(1)الإبرامضدوهو،غقلإهوانتثارشيء

،(2)إحكامهبعدعقدأوبناءأوحبلمنآئزفتماإفساد)الئقف(:ف

منالتركيبخ!قوقكفيه:الأصلأنعلىالعلمأهلمنعددونص

ثم،العامالمعنىهوهذا،(3)آلوأعليهكانماإلىورذهةي!حلاالمركبات

:(4)بحسبهشيءكلإلىالنقضينصرف

.(5)هدمهالبناء(:)نقضىف-

(1

(2

(3

(4

(5

.(821)عالكريمالقرآنألفاظمفردات،(5/471)اللغةمقاييسمعجمانظر:

أصول،(2ه1/)هاللغةفيالمحيط،(8/269)اللغةتهذيب،(5/05)العينانظر:

.(1/462)القرآنلأحكامالجامع،(1/56)المسيرزاد،(2/082)السرخسي

القرآنغريبتفسيرفيالتبيان،(426-1/263)التأويلوأسرارالتنزيلأنوارانظر:

.(72)ص

.(1/56)المسيرزادانظر:

العروستاج،(72)صالقرآنغريبتفسيرفيالتبيان،(1/56)المسيرزادانظر:

(91/88).
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.(1)هيزتخل:(و)تقفالحبل-

علىالمقامعن)2(والإعراضوإفسادهونبذهنكثهالعهد(:و)تقضى-

.(3)أحكامه

.(4)هئزئأوالتئامهبعدد!ق:(القرحةأوالجرحو)انتقض-

.(5)طاعتهوخلعواعليهخرجوا:(السلطانعلىالقومو)انتقض-

تققالآخر)6(.واحل!كلكأنتذاقغا،:(و)تتاققالقولان-

كانإذاوذلكالأوذ،الثانيناقفقوله*إذا:(تناقضكلامهو)في-

.(7)(يتخالف:)أيمعناهتتتاقضىبمايتكفمبأنبعف،إبطاذيقتضيبعضه

والاسم،الأولقالهماالآخرالشاعرينقضرأنالشعر(:فيو)الفتاقضة-

)تقائف()8(.علىوتجمع،()الئقيضة:منه

(2

(3

(4

(6

(7

(8

.(72)صالقرآنغريبتفسيرفيالتبيان،(032)صالمنيرالمصباح

.(486)صالفقهاءلغةمعجمانظر:

.(1/56)المسيرزادانظر:

معجم،(5/125)اللغةفيالمحيط،(8/269)اللغةتهذيب،(5/15)العينانظر:

.(532)عالمنيرالمصباح،(5/471)اللغةمقاييس

.(2/947)الوسيطالمعجم

.(032عرر)المنيرالمصباح

المصباح،(281)عالصحاحمختار،(2/322)المعربترتيبفيالمغربانظر:

.(19/94)العروستاج،(230)عالمنيرالمصباح

.(91/94)العروستاج،(8/269)اللغةتهذيب،(15-5/05)العينانظر:
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحك!نم

إذا:(اذتقيضو)دا،خالفهويقاضأ(:-فتاقضة-الشيءفيو)ناقضه-

مخالفك)1(.و)نقيضك(:وكخالقه،كتالهضهكان

وذلك!ابطالها،إفسادها:(الشتهب)تقضيفالمراد،تقدمماضوءوعلى

أنهمظنواالذينلأهلهاف!تغ!كأتكونلأنصلاحيتهاوعدموهائهاببيان

الشبهتلكئزذالإبطالوبهذابها،الاستدلالأحكمواأوبناءهاأحكمواقد

علىللاستدلالصالحةغيركونهاوهوبها،ئتق!كأنقبلعليهكانتماإلى

عليه.بهااسئدذما

اصطلاحآ:()النقضتعربف-ب

:التعريفاتتلكومناصطلاحأ،)النقف(تعريففيالعباراتتنوغت

الدالالمعللدليلعننفيهأوثبوتهالمدعىالحكمتخلفبيان"-1

علىالدليلمقدماتمنالشيءبمنعوقعفإنالصور،بعفمنفيعليه

مقدماتمنالشيءمنعإلىيرجعحاصلهلأنإجماليأنقضأسميالإجمال

تفصيليانقضاسميالسندمنعأوالمجردبالمنعوقعوإن،الإجمالعلىالدليل

.(2)!معينةمقدمةمنعلأنه

.(3)"علةالعلةكونيبطلوهذا،العلةتوفررغمالحكمتخلف"-2

.(9ه-19/94)العروستاج،(179/6)المحكم)1(انظر:

.(531)صالتعريفات(2)

.(486)صالفقهاءلغةمعجم(3)
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ديس!متلا

ذلك:أوجهومن،(1)"بهالعملإبطالأوإبطاله:نقفالحكم"-3

علىمبنيأأوعليها،ئنيالتيقوانينهتطبيقفيخطأعلىمبنيأالحكمصدور

وأ،!اصدارهإطلاقهإجراءاتفيجوهريبخطأمشوبأأو،سائغغيرتأويل

.(2)نفسهفيالحكمبطلان

عدمعلىيدلبشاهدمتمسكاتمامهبعدالمعللدليلهإبطال"-4

المدلولتخلفيكونأنمنأعمفا،فسادألاستلزامه،بهللاستدلالاستحقاقه

آخرفساداأو،فيهالمدلوليوجدولمموضعفيالدليليوجدبأنالدليلعن

مطلقاسمعليهيطلقوكما.المدلولتحققتقديرعلىالمحاللزوممثل

لأنإجماليآنقضافيسمىبالإجمالالنقفالمقيدعليهيطلقكذلكالنقض

.(3)،الإجمالعلالدليلمقدماتمنشيءمنعإلىمرجعه

.(4)"الدليلعنالحكمتخفف"-5

منأزيدوهو.(5)باطلةدعوىأيإثباتإلىيرمياستدلال"-6

الدعوىالنقفيرففىأنحينفي،إشكالاتبإثارةيكتفيالذيالاعتراض

.(6)"باتأرفضأ

.(486)عالفقهاءلغةمعجم(1)

.(2/947)الوسيطالمعجمانظر:(2)

.(3/289)العلماءدستور(3)

.(78)صوالرسومالحدودفيالعلوممقاليد(4)

باطلة.دعوىأيصحةعدمإثبات:الصوابولعلكذا،(5)

.(205)عالفلسفي)6(المعجم
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.(1)"للحكممطابقةالعفةتكونلاأن:"أيالحكمبدونالعلةإبداء"-7

وذلك،بطلانهدعوىعلىالدليلإقامتهمعالمعقلبطلانادعاء"-8

المدلولأوموجودأيكونالدليلأن:بمعنى،الدليلعنالمدلولبتخلفإما

أقامهالذيالمذعىغيرآخرفذعىعلىجاريأالدليلفيكونبموجود،ليس

.(2)"المحالاستلزامهبسببأوالمعفلعليه

جانبأتناولالتعريفاتهذهمنتعريفكلأن-أعلموالله-ليويظهر

فيهوردالذيالعلملاختلافوذلك)النقف(؟مصطلحيشملهمماأكثرأو

التعريفدكانثئمومنفيه،الاصطلاحيتعريفهبيانوأريدالمصطلحهذا

فيه.بهغزفالذيالعلمبحسب)النقضيى(

التعريفاتفيذكرتالتيالصوركليشملماهو:البحثهذافيوالمراد

الشبهةإبطالبهيرادممافيها؟يذكرلممماالصورمنغيرهاوكذلك،السابقة

فسادها.وبيان

)النقف(.!والاصطلاحياللغويالمعنيينبينواضحةالعلاقةتظهروبذلك

(1)

(2)

العلامةذلكعنوعئر.(8)رقمهامشمع(3/937)الفاظروجنةالناظرروضة

آدابعنها"العلةحكمتخلفمعالعلةهوالذيالوصف"وجود:بقولهالشنقيطي

فييقالأن:"مثاله:بقولهبدرانابنالعلامةوشرحه.(2/501)والمناظرةالجث

الحي،مالكسارقالقطععليهفيجبمثلهحرزمنكاملآنصابأسرقالنباشمسألة

ن!ف،مديونهماليسرقالدينوصاحب،ولدهماليسرقبالوالدينتقضهذا:فيثال

لمالحكملكنالعلةأئديتالمثالهذاففي،يقطعانولافيهماموجودالوصف

.(2)هامش(2/313)الناظرروضةشرحالعاطرالخاطرنزهةعليها،.يترتب

.(2/65)والمناظرةالبحثآداب
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الثانيالمبعث

السنة(أهل)بالتعريف

الأولالمطلب

لغة(السنةأهل)بالسعريف

جزئين:منإضافيمركب(السنة)أهلكلمة

:(أهل)-1

معنى-الأحيانبعضىفي-أفادتاسبمإلىأضيفتإذاالكلمةهذه

!اياهميجمعهمن:-الأصلفي-الرجلفأهل،إليهبالمضافالاختصاص

وأنسبوإياهميجمعهلمن:(الرجل)أهل:فقيلبهئخؤزثمواحد،مسكن

،(1)يجمعهممن:(الإسلامو)أهلوبلد،صناعةمنمجراهمايجريماأودين

:(الرجلو)أهل،سكانه:(البيتو)أهلبه،يدينمن:(المذهبو)أهل

.(2)أمتهنبي(:كلو)أهل،بهالناسأخمرر

:(السنة)-2

واحدأصل(والنون)السينالأصلوهذا)شن(،:الفعلمن)السنة(:

سهولة.فيواطرادهالشيءجريانوهومطرد،

أرسلتهإذاشتأ(:،أشئه،-وجههعلىالماء-)شتئت:قولهم:والأصل

إذاشتالي!ن(:الريح)جاءت:فيقالمنهاشتقثمسهلا،صئأوصببتهإرسالأ

.(96)عالقرآنألفاظمفردات)1(انظر:

.(11/29)العربلسانانظر:(2)
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.واحدةطريقةعلىجاءت

قبيحة،أوكانتحسنةوالطريقةالسيرة:وهي)ال!نة(،:منهاشتقومما

:أي-المستقيمةالمحمودةالطريقة:()السنة:وقيل.مذمومةأوكانتمحمودة

.(1)-الحسنةبالسيرةخاصةأنها

أجرهافلهحسنةسنةالإسلامفيسنمن":!هلقوله؟الأولهووالراجح

.(2)"بهاعملمنووزروزرهافعليهسيئةسنةسنومنبها،عملمنوأجر

،الكلامسياقمنذفآأومدحأبالسنةالمرادفيعزف؟كذلكذلككانوإذا

،(3)السابقكالحديثبالوصفوإما،مذمومأوممدوحإلىبالإضافةإماوذلك

ذلك.بغيروإما،العهدية"أل"بوإما

سنةولا،سنةأئالمرادفليس،الذهنيللعهد-هنا-)السنة(فيو)أل(

.!النبيسنةوهي،الذهنفيمعهودةمعينةسنةالمراد:وإنماأحد،أفي

الأمةهو:(السنة)أهلداللغويالتعريفأنينتجتقدمماخلالومن

المحمودةبالطريقة(الإجابة)أمةالمحمديةالأمةسائربينمنالمختصون

قولألهاواتباعآبهاتمسكأوأكثرهم"!ى،النبيعليهاكانالتيالمستقيمة

واعتقادا)4(.وعملأ

المصباح،(226-13/225)العربلسان،(61-3/56)اللغةمقاييسمعجمانظر:(1)

.(152)عالمنير

.(7101)رقم(5602-4/9502)و،(1701)رقم(607-2/407)مسلمأخرجه(2)

.(1/32)والبدعالأهواءأهلمنوالجماعةالسنةأهلموقف:انظر(3)

(3/514)الشافيةالكافيةتوضيحوانظر:.(64)صالفرقبينالشةأهلوسطيةانظر:(4)

.-سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-
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ال!انيالمطلب

اصطلاحآ(السنة)أهلبالسعريف

اصطلاحأ:)الهمهمنة(بالتعريفأولأ-

يغرفالذيالعلمنوعباختلافالاصطلاحفي()السنةتعريفيختلف

بحسببهاويعنونالسنةمعيتعاملونعلمكلأهلأنوذلكفيه،بالسنة

العلم.بذلكعلاقتها

وأفعلأوقولمن!هالنبيعنأثرما:المحدثيناصطلاحفيفالسنة

بعدها)1(.أوالبعثةقبلكانسواء،سيرةأوخلقيةأوخلقيةصفةأوتقرير

حركةومنامآيقظةكلها،أحوالهفي!هعليهكانماكلبنقلغنواأنهموذلك

.(2)دفيلمأمشرعيأحكمأأفادوسكونا،

من-القرآنغير-ى!ت!الرسولعنصدرما:الأصولييناصطلاحوفي

استنباطومناهجالشريعةبمصادرغنواأنهموذلكتقرير)3(.أوفعلأوقول

وأمصدراكونهاجهةمنالسنةإلىفنظرواالنصوعرر،منوأخذهاالأحكام

وتقررها)4(.الأحكامئثبتالتيوتقريراتهوأفعالهبأقوالهفعنوادليلا،

الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة،(3)صالأثرأصولإلىالنظرتوجيهانظر:(1)

.(47)ص

.(9-1/8)المغيثفتح،(11-7،9-18/6)الفتاوىمجموعانظر:(2)

.(4/6)الموافقات،(1/78)الأحكامأصولفيالإحكام:انظر(3)

.(48)صالإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنةانظر:(4)
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.(1)الواجبدونهوحكممنى!ك!عفثبتماالفقهاء:اصطلاحوفي

وأحرمةأووجوبأالعبادأفعالفيالشرعحكمعنبالبحثغنواأنهموذلك

.(2)كلذغيرأوإباحة

الابتداعوتركالاتباعبابفيالسلفمنكثيرعرففيالسنةوتطلق

عملإذاسنة(على)فلان:فيقال،البدعةيقابلماعلىالمستقيمالصراطولزوم

لا.أوالكتابفيعليهنصمماذلككان،!النبيعليهعملماوفقعلى

ذلك.خلافعلىعملإذا(بدعةعلى)فلان:ويقال

عليهفأظيق،الشريعةصإحبعملفيهاعئبرإنماالإطلاقهذاوكأن

.(3)الكتاببمقتضىالعملكانوإن،الجهةتلكمنالسنةلفظ

وجاءاللهشرعهمالكلشاملةوهي،الدينبمعنىالإطلاقبهذافالسنة

.(4)والأحوالوالمقاصدوالعباداتوالأعمالوالأقوالالعقائدفي!كلضووالنبيبه

وقولاواقتصادااعتقادا!ت!م!وواللهرسولعليهكانما:بتغرففإنهاولذا

.(5)القيامةيومإلىتابعوهمثمالتابعونعنهموتلقاه،الصحابةعنهوتلقاهوعملا،

دون(الصحيحة)الأحاديثالحقهي-والإطلاقالاعتباربهذا-والسنة

.(1/661)الفقهأصولفيالعدةانظر:(1)

.(49)عالإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنةانظر:(2)

.(4/4)الموافقات:انظر(3)

/22)(308-307/19)(4/180)الفتاوىمجموع،(67)صالنبواتانظر:(4)

539-.54).

.(584-3/574)السنةمنهاج،(5/111)(3/358)الفتاوىمجموعانظر:(5)
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عمومأ،الإسلاملأهلعظيمأصلوهذا،(الموضوعة)الأحاديثالباطل

،كذبأنهغيمومامنهاثبتمابينالتفريقفيجبخصوصأ،السنةيدعيولمن

بالكتابمعتصمأنهويظنوالشرعالسنةويعظمالسنةإلىينتسبممنطائفةفإن

،-مثلأ-كالصفاتالدينأبوابمنبابفيوردتأحاديثيجمعقدوالسنة

هوماومنها،أقربالكذبإلىأومعلومكذبهومامنهاالأحاديثوتلك

جميعاالأحاديثتلكمدلوليجعلثممتردد،هوماومنها،أقربالصحةإلى

.(1)هيفيخالفهمنيكفروقد،مصنفاتفيهويصئف،الدينمن

بأنهعليهالشرعيالدليلقاممالكلشاملةالإطلاقبهذاالسنةأنكما

ولميفعلهلمأو،زمانهعلىفجلأو!الثهرسولفعلهسواء،ورسولهلثهطاعة

ثبتفإذامنه،المانعوجودأوحينئذلفعلهالمقتضيلعدم؟زمانهعلىئفغل

حتىالسنةمنفهوبهالأمرالشرعيةبالأدلةعلمأواستحبهأوبهأمرى!"أنه

(2)الخوارجوقتال،العربجزيرةمناليهودكإجلاء!وفاتهبعدإلايفغللملو

قيامعلىداومواوكما،المصحففيالقرآنالصحابةجمعوكما،المارقين

.(67)عالنبوات،(61/432)(3/038)الفتاوىمجموع:انظر(1)

بنعليالمؤمنينأميرعلىخرجتالتيالطائفة:بهموالمراد،خارججمع:الخوارج(2)

بتكفيرالقول:يجمعهم،كثيرةطوائفإلىذلكبعدتفرقتثم،!طالبأبي

الإمامعلىبالخروجوالقول،!والخكمينعفانبنوعثمانطالبأبيبنعلي

ويلحق.الآخرةفيالنارفيوتخليدهالدنيا،فيالكبيرةصاحببكفروالحكمالجائر،

عصركلفيالسنانأوباللسانالمسلمينأئمةعلىوخرجمذهبهمتبنىمنكلبهم

الملل،(55)صالفرقبينالفرق،(86)صالإسلاميينمقالاتانظر:ومصر.

بعدها.وما(1/411)والنحل
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.(1)جماعةالمسجدفيرمفان

ئرادفقد:أفرادهبعضىفييستعقلقدللسنةالشاملالعامالمعنىوهذا

منوشرعهسئهمابهيرادوقدالعقائد،من"!رراللهرسولوشرعهسئهمابه

العمل.

أهلأئمةمنعددعناهالذيهو-العقائد:أعني-الأولوالمعنى

العقائديقصدونفإنهم،()السنةباسممصنفاتهمسمواالذينوالجماعةالسنة

.(2)البدعةأهلوعقيدةالسنةأهلعقيدةبينليميزوا؟السنةأهليعتقدهاالتي

الهممنة(:)أهللفظإطلاقاتثانيآ-

معنيين:أحدبهويراداللفظهذائطقق

ليسأي:شئي()هذا:فيقال،(3)الرافضةيقابلماعلىيطلق:الأول

إلىالمنتسبةالطوائفجميع:-المعنىبهذا-السنةأهلفيفيدخل،برافضي

الثلاثة.الخلفاءخلافةئثبتممنالإسلام

(1)

(2)

(3)

/31)(23/133)(319-12/317)(081-4/071)الفتاوىمجموعانظر:

37-36).

السنةأهلوسطية،(054-22/539)(307-91/630)الفتاوىمجموعانظر:

.(4.-33)صالفرقبين

ويتبرؤون،خمتوعمربكرأبيالشيخينإمامةترفضالتيالطائفةتلكعلىعلم

الإمامةأنويزعمونوينتقصونهم،وش!بونهم،،!الصحابةأكثرومنمنهما

الحسينبنعليبنزيدورفضوا،باطلةغيرهإمامةوأن،بالنصوذريته!لعلي

النبويةالستةمنهاجانظر:.ذلكعلىيوافقهململأنهالملكعبدبنهشامخلافةفي

.(1/434)الإسلامإلىتنتسبمعاصرةنرق،(1/34)
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ديس!عتلا

أبعدالرافضةلكونوذلك،العامةجمهورعندالمشهورهوالمعنىوهذا

والأحاديثالقرآنلمعانيمخالفةواكئرهم،والسنةالكتابعنالمبتدعةطوائف

منالأمةجمهورفيوطعنأوأئمتها،الأمةسلففيقدحآوأكثرهم،النبوية

.(1)الطوائفجميع

السنةأهلالمراد:فيكونوالأهواء،البدعأهليقابلماعلىيطلق:الثاني

أهلجميع:بذلكويخرجوالمحذثات،البدعشوائبمنالخالصةالمحضة

.(2)معتقدهمأعمولمنأصلفيالسنةأهلخالفممنوالبدعالأهواء

الهمصنة(:)أهلبالمرادثالثآ-

ماأو(السنة)أهلمنالمرادالمعنىلبيانعديدةتعبيراتالعلملأهل

ومنها:،معناهيبين

المنهجتلزمأن:ذلكمنعنديوالذي":(3)الملطيالحسينأبوقال-1

الصالح،السلفعليهمضىوماالرسولوسنةالتنزيلبهنزلوماالمستقيم

.(4)"اللهشاءإنترشدوالجماعةبالسنةفعليك

.(28/482)(4/551)(3/635)الفتاوىمجموع،(2/122)السنةمنهاجانظر:(1)

.(47)صالفرقبينالسنةأهلوسطية،(2/122)السنةمنهاجانظر:(2)

،والإتقانبالثقةمشهور،الحسينأبو،العسقلانيالملطيالرحمنعبدبنأحمدبنمحمد(3)

الكبارالقراءمعرفةانظر:.(ـه377)سنةتوفي،الشافعيةفقهاءمن،بالقراءاتعالم

.(311/)الأعلام،(344-343/1)

.(14)عروالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه(4)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلمنهـكج

-وهموالجماعةالسنةأهلفمذهب!:(1)تيميةابنالإسلامشيخوقال-2

.(2)"-وغيرهمالأربعةالمسلمينأئمةوسائربإحسانلهموالتابعونالصحابة

.(3)"والجماعةالسنةأهلمنكانوالإجماعوالسنةبالكتابقالفمن!:وقال

السابقونعليهاتفقومارسولهوسنةاللهبكتابمتمسكونلأنهم...!:وقال

.(4)!بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولون

الدينبمنزلةهيوالإجماعوالسنةبالكتابالثابتةفالأصول":وقال

أهلمنكانفيهادخلومنعنها،خروجلأحدليسالأنبياءبينالمشترك

.(5)"والجماعةالسنةأهلوهمالمحف،الإسلام

(1

(2

(3

(4

العلمالعالمالإمام،الدمشقيالحرانيتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد

أبو،الدينتقي،الإسلامشيخالقدوةالمجاهدالعابدالزاهدالحافظالفقيهالعلامة

التفسيرفيإمامأوكان،بالعلوماشتغلثمالحديثسمع،(ـه661)سنةولد،العباس

حتى،والنقليةالعقليةوالعلومواللغةوالنحووالفروعوالأصولوالحديثوالفقه

ودرءالسنةمنهاج:مصنفاتهمن،أنفسهمالمذاهبأتباعمنبالمذاهبأعرفكانأنه

.(ـه728)سنةتوفيوغيرها،الصحيحوالجوابوالنبواتوالنقلالعقلتعارض

.(139-41/135)والنهايةالبداية

.(1/531)الفتاوىمجموع

.(3/634)السابقالمصدر

.(3/375)نفسهالمصدر

(12/471)(449/8)(157/3،159)وانظر:.(117/19)نفسهالمصدر

(298/15)(29-28/17،319)(23/360).
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اللهرسولوسنةالثهبكتابالمتمسكون":(1)ريثكابنالحافظوقال-3

فيالمسلمينوأئمةوالتابعينالصحابةمنالأولالصدرعليهكانوبما!نوو

.(2)"وحديثهالدهرقديم

فيمتفقة-والعباراتالألفاظمختلفةكانتوإن-عالنصووهذه

هم:-إذأ-السنةفأهلودلالتها،معناها

أنزلهالذيالدينمباشرةعنهتلفوالأنهم!س،اللهرسولأصحاب-1

بعدهم.جاءممنلهاوأتبعنبيهمبسنةالأمةهذهأعرففهم،عليهالثه

اتفقومانبيهوسنةاللهبكتابتمسكممنبإحسانلهمالتابعون-2

ويدخل.أصولهمنشيءفييخالفواولم،ذلكعلىواجتمعوا،الصحابةعليه

.(3)مهبالمقتدونالمسلمينعوامذلكفي

(1

(2

(3

متفنن،فقيه،البارعالمحدثالمفتيالإمامالفداء،أبوكثير،بنعمربنإسماعيل

واشتغل،بدمشقنشأبيسير،بعدهاأوهـ(070)سنةولد،نقالمفسر،متقنمحدث

ابنعنوأخذ،ابنتهعلىوصاهرهالمزيولازم،ورجالهمتونهفيمطالعةبالحديث

تصانيفهسارتالمفاكهة،حسنالاستحضاركثيروكان،لسببهوامتحنبحبهففتنتيمية

علومواختصاروالنهايةالبدايةومنها:،وفاتهبعدالناسبهاوانتفع،حياتهفيالبلادفي

.(774)سنةتوفي،عمرهأواخرفيأضرقدوكانوغيرهما،الصلاحلابنالحديث

.(644-1/544)الكامنةالدرر:انظر

.(3/434)العظيمالقرآنتفسير

أهلمنوالجماعةالسنةأهلموقف،(48)صالفرقبينالسنةأهلوسطيةانظر:

.(1/38)والبدعلأهواءا
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الثالثالمبعث

ويثيروطه،هل!ففو،نقفيهاومشروعية،(الشبهة)بالتع!يف

الأولالمطلب

واصطلاحآلغة()الشبهةبالسعريف

أ-تعربف)النم!سة(لغة:

فشتهة:)بمعنىالفاعلاسمبمعنىأو)أشته(،الفعلمناسم)الشئقة(:

وأكشتهةأوفشئهة:)بمعنىالمفعولاسمبمعنىأوفشتبهة(،أومشبقةأو

)اشتته(.أو)شئه(أو()أشتةالمزيدالثلاثيالفعلمنفشتتهة(؟

يدذواحدأصل"المادةوهذهوالهاء(،والباء)الشينمادتها:وأصل

جهةمنالمماثلةفيحقيقتها"و،(1)"ووصفألونأوتشاكلهالشيءتشابهعلى

.(2)"والظلموكالعدالةوالطعمكاللونالكيفية

منها:،عديدةاللغةفيالمادةهذهواستعمالات

الفماثقة:-1

:(و)الفتشابهات،(4)()أشتاهوالجمعالجثل)3(،:(و)الشبيه(و)الشته(ق)الشئه

.(3/432)اللغةمقاييسمعجم(1)

.(443)عالقرآنألفاظمفردات(2)

.(36/114،214)العروستاج،(4/139)المحكم(3)

.(36/114)العروستاج،(4/139)المحكم(4)
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تشابئ()و،(3)ثلهما:(شتقهآ)و(شاتقه)و،(2)لتمثيلا:(لتشبيها)و،(1)ثلاتالمتما

المثل،و)الشئهة(:صاحته)4(،منهماواحدكلأشتهو)اشتتها(:الشيئان

.(5)هتش:أي"منهشتهةفيه":يقال

:المساواة-2

:(و)شته،(6)ت!اؤت:أي"الآياتتشاتقت":يقالالاستواء،)التشلإله(:ق

.(7)ءيشوشيءبينساوىإذاو)شئه(:

:الالتباس-3

إئتت!ت:"وتشاتقتالأموراشتتقت":يقال،(8)الالتباس)الشئقة(:!

تلبيسآ"عليههئ!ئت":يمثل:"تشبيهأعليهشئفئه"و،(9)رهظتولمتتمتزفلم

ففتبسة)11(.:"ومشتقةفشتبقةأمور"و،(10)ومعنىوزنآ

.(354)ع)1(مختارالصحاح

.(354)صالسابق(2)

.(36/114)العروستاج،(4/139)المحكم(3)

.(36/114)العروستان!(4)

.(4/139)المحكم(5)

.(36/214)العروستاج،(591)صالمنيرالمصباحانظر:(6)

.(6/59)اللغةتهذيب(7)

.(354)صالصحاحمختار(8)

.(36/114)العروستاج،(591)صالمنيرالمصباحانظر:(9)

.(591)صالمنيرالمصباح(01)

.(36/114)العروستاج(11)
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4-الخفط:

اشتبه"و،(1)بغيرهاشتبهحتىالأمزعليهخلط:أي"عليهشئة":يقال

.(2)اختلط:"الأمز

:الاشكال-5

شئة"والفشيهلات)3(،)المشتهات(:والأمورمن)الفشتبهات(ذ

.(4)أشكل:"4الشي

والمؤتث،المذكربهاؤيوضف)شئهات()5(،و)شته(على)الشئقة(وئخغع

غيركانإذاالتأنيثلأن؟"شئقةهذه"و"شئهةهذا"فيعال:والمؤئث،

في-)شنه(:ئقاللاإذ،والتأنيثالتذكيريمثلهفييجوزالتذكيرعلىمرتب

.(6)-التأنيثفي-()شئهةثمالتذكير-

بغيرهشتهفيهكانما:اللغةفي)الشئهة(فمعنىتقذم؟ماضوءوعلى

فختيطأ.مشيهلأففتبسأذلكجعلهحتىصفاتهمنصفةفيلهومماثلة

تاج،(139/4)المحكم،(396/3)المحيط،(59/6)اللغةتهذيبانظر:(1)

.(36/124)العروس

.(6/59)اللغةتهذيب(2)

مقاييسمعجم،(4/139)المحكم،(3/396)المحيط،(59/6)اللغةتهذيب(3)

.(36/411)العروستاج،(243/3)اللغة

.(36/134)العروستاج(4)

.(591)صالمنيرالمصباح،(6/58)اللغةتهذيبانظر:(5)

.(2/241)العلماءدستور:انظر(6)
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اصهطلاحآ:)الهمث!تة(تعربف-أ

منها:اصطلاحأ،للشبهةتعريفاتعذةالعلملأهل

.(1)"بأمرأمرويلتبسيشتبهبهما"-1

.(2)باطلأمهوأحقئدرىفلا؟أمرهالتبسما-2

.(2)"الأمرنفسفيبثابتوليس،الثابتالشيءيشبهما"-3

فيهالنظرخققإذاوجهمن؟للحقوالباطل،للباطلالحقمشابهة"-4

.(3)"ذقب

.(4)"بعفالناسعلىتشتبهحتىوالباطلالحقفيهايشتبهما"-5

.(5)!بالعلمالمشتبهالظن"-6

علىيشتمل)الشبهة(تعريفأنالتعريفاتهذهمجموعمنوئلخظ

ثلاثة:جوانب

الظنمنمعتنقها(أو)مبتدعهاالشبهةصاحبنفسفيقامما:الأول

الشبهةأوالمسألةأوالدليلإلىينظرلافإنه،بالعلمعندهاشتبهالذيالفاسد

الصحيحالمسلكوشملكواعتقادهمعرفتهفيويجتهدالحقيريدمننظر

.(2/241)لعلماءادستور(1)

.(189)رعالفقهيالقاموسانظر:(2)

.(422)عالتعاريفمهماتعلىالتوقيف(3)

.(3/62)-الفتاوىمجموع:ضمن-التدمرية(4)

.(422)صالتعاريفمهماتعلىالتوقيف(5)
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فيقامماعلىبناةوعلمأدلالةهوظتهماإلىأوذلكإلىينظروإنما،لبلوغه

الحقيقةفيالشبهةهووالاعتقادالظنوذلكالاعتقاد،أوالظنمنهونفسه

إليه.المنظوروليس

منها:فوائد،عدةلهالشبهةتعريففيالجانبهذاوتصؤر

والهدىالشفاءفيهماالصحيحةالشريفةوالسنةالعزيزالكتابأن-1

الكتابنصوصمنوالبدعةالأهواءأهلبهيستدذماجميعوأنوالنور،

الظنمننفوسهمفيقامماهوذلكمرذفإنماوبدعهمباطلهمعلىوالسنة

دلالةفيهاالشريفةالنصوصتلكلكونوليس،الباطلوالاعتقادالفاسد

عليه.ذذت!ملاالباطلذلكعلى

أوليدأوخالفهماماكلبأنوالسنةللكتابالمتبعالمسلمإيمان-2

،مذموموهوىباطلواعتقادفاسدظنمنبعهلأن؟باطلفهوالشتهمنعليهما

الباطل.عنحصانةؤيكميمبه،بهأك!متولهوخئابالحقيقينأيورثهوهذا

للكتابالمئبعونالعلمأهلويختلقهاويفتعلهايبتدئهالاالشبهاتأن-3

وهاديهم،دليلهمهماوالسنةوالكتاب،ودثارهمشعارهمهوالحقلأن؟والسنة

وهذا،سائغشرعياجتهادأوصحيحبعلمإلايتكفملافهوكذلككانومن

والسنة،الكتابيخالفماويقزرالشتهيوردقنكلمجنالحذزالمسلتميفيد

المتبعين.الراسخينالعلمأهلركابويلزم،بمقالتهوالتأثراتباعهوعنعنهفيبتعد

دليلعليهالحقفإن،والالتباسالاشتباهبسببهويحصليقعما:الثماني

بشيءئشابأنلابدبلأحد،علىيشتبهالمحفلاوالباطل،واضحتتن

حقلامحضأباطلآولاللسنةموافقأمحضأحقأتكونلافالشبه،الحقمن
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بالحق،والباطلبالباطلالحقفيهاويلتبسيشتبهلمكذلككانتلوإذفيها،

ما،حقعلىتشتملولكنها،الناسعلىومضمونهاوأمرهاحالهاتشتبهولم

لنفاقمتعمدأ!اماغالطأ،مخطئأإما،بالباطلالحقلبسقدصاحبهافيكون

دالحاد)1(.فيه

يأتي:ماالشبهةتعريففيالجانبهذاوتصؤرفوائدمن

خلفهاوالانسياقبهاوالاغترارالشبهةقبولعنالمسلمصيانة-1

حق.منعليهتشتملمالمجرد

منعليهاشتملتماإلىمتوخهأيكونإنماورذهاالشبهةدفعأن-2

الحق.منفيهاماإلىلاالباطل

فإنها"الحذر،أشدمنهاوالحذروالشبهاتالبدعخطورةإدراك-3

فينظرظاهر،حسنأصحابالناسوأكثر،الباطلجسمعلىالحقثوتئفبس

به،ويغتربذلكوينخدع،(2)"صحتهافيعتقداللباسمنهت!بلأفيماالناظر

البدعمواطنعنوعقيدتهبنفسهوينأىلدينهالمسلميحتاطأنذلكفاقتضى

والشته.

والباطل،الحقبينوالالتباسالاشتباهفيهاوقعالتيالمسائل:الثالث

بعفعليهاأوردإذاالعلممسائلمنالمسألةفإن،بالحقشبهأوخعلت

؟برهانولهدليللهالباطلأنجهةمنبالحقفيهاالباطلوشتهالأدلة

.(8/37)الفتاوىمجموع،(5/671)السنةمنهاجانظر:(1)

.(1/041)السعادةدارمفتاح(2)
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الحق،معهايشتبهلأنه؟شبهةالحقبهاعورضإذاالمسألةهذهصارت

واضح.غيرملتبسأبهاالأمرفيصبح

منها:فوائد،لهالشبهةتعريففيالجانبهذاوتصؤر

منوالسنةالكتاببهجاءالذيالحقبهعورضماكلبأنالعلم-1

تفه-مقبولةحجةولاصحيحأدليلأليسفهو،شبهةفهووالمسائلالأدلة

.-وحفأمجلمأيكونأن

بدعوى،الحقبهامعارضأوالحججبالأدلةيأتيبمنالاغترارعدم-2

.وضلالوزيغشتهوأدلتهم،داحضةحججهمفإن؟وحجةعلمألديهأن

العلاقةتظهرالشبهةتعريففيالمعتبرةالثلاثةالجوانبهذهجميعوفي

سببيظهرجميعأففيها،بارزةظاهرةوالاصطلاحياللغويالمعنيينبين

وهو:،بذلكالشبهةتسمية

بحيثفيها،الناظرعلىيشتبهالأمروأنفيها،بالباطلالحقاشتباه-1

التشابه.منبينهمالماالباطلمنالحقلهيتميزلا

بالحق.فيهاالباطلمساواةأوبالحقلهامساواةوفيها-2

والتباس،بالحقفيهاالباطلوالتباس،الحقبلباسالباطللبسوفيها-3

فيها.الناظرعلىأمرها

فيهاينظرمنعلىمختلطةوهي،والباطلالحقبيناختلاطوفيها-4

حقها.منباطلهالهيتبتنفلا

.الناسمنكثيريتبئنهالافغنهلةكشيهقةكلهبذلكوهي-5
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ديم!متلا

السانيالمطلب

أهلهاوبيانواتباعها،الشتهأسباب

،والفرقانالهدىمنوبتنابللناسهدئالكريمالقرآنكتابهالثهأنزل

منوخيرتهرسولهوأمرشيء،منفيهقزطوماشيء،لكلتبيانأوجعله

وأمربيفإلاخيرأ!ساللهرسولتركفما،للناسيبتنهأن!ىمحمدأخلقه

حتى!سفبفومامف،وحذرعنهونهىبئنهإلاشرأولافيه،ورغببه

اللهأكملوقد،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءمثلعلىتركنا

النعمة.عليهموأتتمالدينلأمته

يؤمنونواحد:ستنعلىمماتهوبعد!صحياتهفيالمسلمونوكان

عليهماعاضينبهمانوك!متيوويتبعونهما،بهما،ويهتدون،والسنةبالكتاب

محمدبهجاءالذيبالحقعالمينذلك،علىمجتمعينفكانوابالنواجذ،

له.مبغضينيخالفهبماوعالمينله،فحئينى!ك!

المستقيم،الثهصراطعنوالانحراف،السليمالهذيعنالضلالظهرثم

شملألأنفسهمواختطوا،الشمالوذاتاليمينذاتالناسمنفئامفأخذ

وأضقوا.فضفوا،سلطانمنبهاالثهأنزلمامناهجواتخذوا

المقتسةالشبهتلكهووالانحرافالضلالذلكأسبابأعظممنوكان

المسلمين،بينو!بئتأن!ثشتالتي،العلمأهلغيرعلىالملتبسة،الحقلباس

الباطل.منفيهابماويعتقديتبعهامنفوجدت

الناسمنجعلتأسبابولهاوأوجدتها،أنشأتهاأسبابلها)الشته(ف

.وعلاماتصفاتولأهلهاخلفها،وينساقيتبعهاقن
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجك!نم

جامع،عامسبمبلها-بهاوالتأثرائباعهاوكذا-ووجودهاالشبهونشأة

اللهغيرإلىالدعوةوهو:،أخرىالأسبابمفوتنبثقعنهتتفزعالذيهو

به.جاءبماوالجهلى!ك!الرسولومخالفة

والهدىوالسعادة-وأنواعهأصنافهبكل-والخيرالصلاحأن:وبيانه

والشزوالفساد!تضنرو،رسولهوطاعةوعبادتهالثهتوحيدبسببتحصلإنما

غيرإلىالدعوةبسببتكونإنماوالضلالوالشقاء-وأشكالهصورهبكل-

فهوبهااغتزأوشبهةأنشأومن.بهجاءبماوالجهل!صالرسولومخالفةالثه

جهتين:إحدىمنأييإنما

الفسادمنالشبهةفيبماأو!ك!وو،الرسولبهجاءبماعلمهعدمأولاهما:

السيئة.والعاقبةوالمضرةوالفبحوالباطل

عنهفيعتاض!ر،الرسولبهجاءالذيبالحقيخناهعدموثائيتهما:

منفعةهوتغذهممااتباعهاأوالشبهةإيجادفيخطلنفسهويكون،بالباطل

عنها.مضزةدفغأولنفسه

شيءنفسهفيقاموقدإلا-اتباعأأوإنشاء-شبههفيوقعأحل!منفما

.(1)كلذمن

مجموعفانظر:تقرير،أتتمالقيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخذلكقرر(1)

،2ه-15/24)(294-24،287-14/22)(72،468!لا،12/140)الفتاوى

93،0245-24)(17/443-439،442-432)(27/91-90)(28/142-

الصواعق،(2/849)(132،139-1/131)المستقيمالصراطاقتضاء،(143

إغاثة،(469-2/468)المرسلةالصواعقمختصر،(135-2/515)المرسلة

.(1/951)اللهفان
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التمهيد

يحأتي:كماوهي،الأخرىالأسبابعنهتتفزعالجامعالمعئوهذا

الاثثته:أسبابأولأ-

1-الجهل:

رحاها.قطبفهو؟الأسباببقيةتعودوإليهوفساد،شزكلأصلوهو

الكتابفيالنافعبالحقجهلأيكونأنإما:-متعئقهباعتبار-والجهل

وإما،القبيحةوالعاقبةالفسادمنالشبهةفيبماجهلآيكونأنوإما،والسنة

نأئعقموبذلك،(1)الحقمنعلمهبماالعملعدمجهةمنجهلآيكونأن

فييخدلمقنآلتاييىؤين!:تعالىقولهعليهويدذ،جاهلفهوشبهةأنشأمنكل

فهذه،!9-8:لحجا9(دترسهمبيليغنليصجلعظفهتايت!يميرؤلاكمنيممهىمجقرؤلابغترآدله

ومع،والبدعالكفررؤوسمنالفملالإلىالدعاةحالفيهاالثهذكرالآية

منإليهيدعونفيماعندهمليس-عنهمالثهأخبركما-فهمدعاةكونهم

!ؤ!!يهيماتففونبةقؤآبهص:سبحانهوقال،(2)برهانولادليلولاعلمأىباطلهم

ليضل!ؤباآدترغليآقزئيمئينآطذقمن!:تعالىوقال،(3)9111:الأنعام9(بغيزمجتير

.!441:الأنعام9(لغترعقرلاس!آ

،(47.-1/469)السالكينمدارج،(45.-7/22،539)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(902)صالقرآنألفاظمفردات،(137-2/136)اللهفانإغاثة

.(12.-3/902)العظيمالقرآنتفسيرانظر:(2)

.(8/13)البيانجامعانظر:وضقها،الياءبفتح(اليضلون:تعالىقولهفيرئوقد(3)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيةش!لاأهلجم!نم

يقبفولكنالعباد،منينتزعهانتزاعأيقبفالعلملااللهإن":ى!ك!وقال

ف!ئلوا،جهالأ،رؤوسأالناساتخذعالمأيئيىلمإذاحتىالعلماء،بقبفررالعلم

الضلالسبب!هفجعل.(1)عليهمتفق"وأضلوافضلوا،عليمبغيرفأتوا

الجهل.هووالإضلال

فيهايربوفتنةلبستكمإذاأنتمكيف":(2)!مسعودبناللهعبدوقال

غترت:قيل2شيمنهاغترفإنشئة،الناسويتخذهاالكبير،ويهرمالصغير،

قزاؤكم،كثرتإذا":قال،؟الرحمنعبدأباياذلكيكونمتى:قالوا،"السنة

بعملالدنياوالئمستفقهاؤكم،وقفت،أمراؤكموكثرتأمناؤكم،وقفت

.(3)"الآخرة

منها:،أنواعوابتداعهاالشبهةإنشاءفيبصاحبهالموقعوالجهل

وبستته.ى!ك!الرسولبهجاءبماالجهل-1

الصحابةمقدمتهموفي-!صمحمدأتباععليهكانبماالجهل-2

الحق.من-!

عنه.والإعراضالآخرببعضهالجهلمعبهوالتم!كبعفالحقمعرفة-3

.(6732)رقم(9502-4/5802)ومسلم،(001)رقم(1/05)البخاريأخرجه(1)

منوأول،أسلممنسادس،الرحمنعبدأبوالهنلي،غافلبنمسعودبناللهعبد(2)

النبيولازمبعدها،والمشاهدبدرأوشهد،الهجرتينوهاجر،بمكةبالقرآنجهر

انظر:.(ـه32)سنةبالمدينةماتبالكثير،عنهوحذث،نعليهصاحبوكانمحه

.(236-4/233)الإصابة

فيشيبةأبيوابن،(07422)رقم(11/359)المصتففيالرزاقعبدأخرجه(3)

.(56371)رقم(7/524)المصتف
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ديس!متلا

ذلك:ومن،الشريعةفهمإلىالمؤديةبالأدواتالجهل-4

سقيمه.منالمنقولبصحيحالجهل-أ

والسنة.الكتاببهاجاءالتيباللغةالجهل-ب

منتستحقانمابغيرتفسيرهماجهةمن،ورسولهاللهبمرادالجهل-ص

التفسير)1(.

وإنشائها:الشتهوجودفيسببالجهلأنعلىتمت!ومقن

الزنادقةزعمالتيالآياتمنلعددذكرهسياقفيقالفقدأحمد،الإمام-1

.(2)!بعضآينقفبعضهمعناهيعرفلامنعندوكان...":-متناقضةأنها

لاأنواععلى...فافترقوا":قولهفيوذلك،(3)البخاريالإمام-2

حجةبلاجهلآبعضأبعضهمفأضليصخ،تقليدولاتضيرغيرمنأحصيها

.(4)"إسنادذكرأو

-12/114،115،308)(37/8)(137/4،450)الفتاوىمجموعانظر:(1)

(17/336)(38،515ه-16/246-245،384)(13/227،394)(930

.(132-1/131)المستقيمالصراطاقتضاء،(22/67)(19/94-93،99)

.(16)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

فيالمؤمنينأمير،اللهعبدأبو،البخاريالجعفيإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد(3)

آياتمنكان،شيخألفمنأكثرعنالحديثسمع،(ـه941)سنةولد،الحديث

صف،السنةفيإمامآ،والتعديلوالجرحوالرواةالعللوعلموالفقهالحفظفيالله

سنةتوفيوغيرها،الكبيروالتاريخ-اللهكتاببعدكتابأصحوهو-الصحيح

.(471-12/391)النبلاءأعلامسيرانظر:.(ـه256)

.(76)صالعبادأفعالخلق(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلج!نم

دينفيالشبهابتداعإلىقادهجهلهأنعلىبهالتمثيليمكنقنأبرزومن

أبيبنالعزيزعبدعنهقالفقد،(1)الجهميةرأسصفوانبنالجهم:الله

منقطيغدولم،أساسبلاوبناء،معنىبلاصنعةجهمكلامإن":(2)سلمة

.(3)"العلمأهل

المتشابه:اتباع-2

آلدىتمو!:قولهفيوتعالىتباركالثهكتابفيالنمعليهجاءقدوهذا

زتغبرفتؤبهضفيآلدينف!قاؤأخرمتشمفتآقيهنف\تمهنمخكخثةاتفيمةآتكننبغليكآنرل

قال،المبتدعةورأس،المعطلةإمامخراسانأهلمنصفوانبنالجهمأتباعهم(1)

ابتدع،"عظيماشرازرع،...الجهميةرأسالمبتدعالضال":الذهبيالإمامعف

فعله،علىمجبورالعبدأنوزعم،الصفاتجميعاللهعنونفى،القرآنبخلقالقول

وأنكر،أهلهفيهيتفاضلولاينقصولايزيدلاوأنه،فقطالمعرفةهوالإيمانوأن

،(1/86)والنحلالمللانظر:.والميزانوالصراطالقبركعذابالآخرةأمورمنكثيرا

إلىتنتسبمعاصرةنرق،(1/426)الاعتدالميزان،(2/354)الفتاوىمجموع

بعدها.وما(2/985)الإسلام

،الأعلامأحد،الفقيه،اللهعبدأبو،الماجشونسلمةأبيبناللهعبدبنالزيزعبد(2)

.(588-2/587)التهذيبتهذيبانظر:.(ـه461)سنةتوفي،ستةصاحبتنرهأ،كان

الجهم:عنالبلخيسليمانبنخلفمعاذأبووقال.(32)صالعبادأفعالخلق(3)

أصولشرحفياللالكائيأخرجهوقد."العلملأهلمجالسةولاعلملهيكنلم"

حاتم،أبيابنعنمعققأ.(635-634)رقم(3/038)والجماعةالسنةأهلاعتقاد

الكتبدار:ط-(139)صالإسلاميةالجيوشاجتماعفيالقيمابنالإماموذكره

الردكتابهفيأنهحجرابنالحافظذكركما،"عنهصحيحوهذا":وقال-العلمية

.(13/534)الباريفتح،الجهميةعلى
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ديس!متلا

الكريمةالآيةفنضت،17:عمرانآد9(لهآيىيلإءؤآتقاآدفتتزآتيغديمنمالهتثتةقامتتبعون

وعلاماتهم.صفاتهمأبرزمنذلكوأن،المتشابهيتبعونالشبهأهلأنعلى

،عديدةصورلهواتباعهاالشبهإيجادإلىيؤديالذيالمتشابهواتباع

.(1)-الثهشاءإن-البحثهذافيذكرهاسيأتي

منها:،أنواعالشبهابتداغاتباجمهبسببيحصلالذيوالمتشابه

ظاهر.وهو،والحديثالقرآنفيالمتشابه-1

لأحدمحتملمشتبهبقوليستدذبأن؟العلمأهلكلامفيالمتشابه-2

الآخر)2(.كلامهمنهر!فيماإلىالنظردونبعدهمفمنالصحابةمنالأئمة

فيهاماويكونمتعذدة،معانيتحتملمشتبهةوألفاظأقوالابتداع-3

وباطل،بحقتناولهايوجب،اللفظفيوالإجمال،المعنىفيالاشتباهمن

.(3)الحقمنفيهاماويلتبسفيشتبه

:الهوىاتباع-3

فهوشبهةابتدعمنفإنوابتداعها،الشبهوجودأسبابأعظممنوهو

قإبئ!:تعالىقالعلم،غيرمنوهواهاووخدهاوذوقهانفسهمحبةيتبعإنما

وأمزهالحقائبعولو،15.القصص:9(هتمآقؤ%تتيعولتآلهقاقآغلتملكلؤلجمتضجيبوأ

تقتدوأ(ئطيعؤه!ؤإن:تعالىقال،واهتدىبالحكمةنطقوفعلأقولأنفسهعلى

.451:لنورا9

.(185)ع:رظنا(1)

.(129-128)صالجهميةعلىالردانظرة(2)

.(929-3/925)المرسلةالصواعقانظر:(3)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

اق!ف!:سبحانهيقول،تعالىالثهكتابفيعليهالنمقجاءالسببوهذا

فوصفهم،17:عمرانآل9(لهآويلإءؤآتتغاآلفتتزآتيقآةيمتهلهتثنةقاقمتبعونزلغفلؤبهضفيآلذين

،(1)(الباطلإلىعنهوانحرافأالحقعنوميلأضلالأ:)أيزيغأقلوبهمفيبأنالله

المتشابهالكلاممنكلمةأالجهمي:يعنيأ...فادعى!أحمد:الإمامقال

.(2)!تأويلهافيالفتنةويبتغيتنزيلهفيئفجدأنأرادمنبهايحتبئ

عليهم:والتلبيسالناسخديعة-4

منها:صور،عدةتحتهوتندرج

فإذا"أحمد:الإماميقولدئه،المعظمونهمأنهمالنامقالباطليأهليإيهام-أ

يعودإنماأنهميعلمولا،دثهتعظيمأالناسأشذمنأنهميظنقولهمالجاهلسمع

.(2)"الثهفيفريةإلاقولهميقولونلاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهم

الإماميقولوفهومهم،عقولهمتبلغهالاالتيبالشبهالناسمغالطة-ب

وهذه،الجهميقولإلىبهيميلماذلكمنالجاهلنفسفيفيقع"أحمد:

لهم.وأظهروا..":(3)الدارميويقول،(2)"المغاليطمنالجهميمنالمسألة

.(1/346)كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير،(3/176)البيانجامعانظر:(1)

.(22)رعوالجهميةالزنادقةعلالرد(2)

الحافظالعلامةالإمامسعيد،أبو،الدارميالتميميخالدبنسعيدبنعثمان(3)

أهلوفاق،الحديثطلبفيالأقاليموطؤفبيسير،المائتينقبلولدالناقد،

توفي،والأدبوالفقهالحديثفيإمامآبالفاظرةبصيرأبالسنةتهجآوكان،زمانه

.(326-13/931)السير:انظر.(ـه028)سنة
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ديس!متلا

،(1)"الإسلامأهلبهايغالطون،الكلاممنوعمايات،المسائلمنأغلوطات

يفتنوكمأنوأولادكموأهليكمأنفسكمعلىالقومهؤلاءفاحذروا":أيضأوقال

.(2)"جفالكمعلىتشتبهالتيوالأضاليلبالمغاليطصدوركميكفرواأو

كط،والبصيرةالعلمأهلالفقهاءمغالطةمحاولةإلىالأمربهموصلبل

الجه!زأصولمنكبيرأصلاللهأسماءفياذعواالذيفهذا":الدارميقال

والسفهاء،الأغماربهاغالطوا،ضلالتهمبهاوأشسموا،يمخنهمعليهابنواالتي

مذاهب!منغلطفيالسفهاءكانولئنالفقهاء،بهايغالطونأنهميرونوهم

.(3)"يقينلعلىمنهمالفقهاءإن

معتقداخهم:أوبديانتهمأووالكفرالضلالبأهلالمسلمينتأثر-5

المنحرلهطوعلومهمالكفرأهلبمعتقداتالمسلمينمنفئامتأثرفقد

المسلمين،بينوبثوهافاعتقدوها،نفوسهمفيالشتهنشأةإلىذلكفأدى،الفاسدة

منها:صور،عدةلذلكوكان

فيه،رغبةالإسلامفيدخلواالباطلةالدياناتأهلمنطوائفأن-أ

ولا،وتفاصيلهحقيقتهمنمعرفتهعليهميجبفيماجهدهميبذلوالملكنهم

السابقة،دياناتهمفييعتنقونهاكانواالتيوالأفكارالمعتقداتجميعمنتخلصوا

الإسلامفهمأرادواهؤلاءإنثممنها،ورواسبشوائبعندهمبقيتبل

إدخالإلىذلكفأدىوالأفكار،المعتقداتتلكمننفوسهمفيمابحسب

.(22)صالجهميةعلىالرد(1)

.(135)ررعالسابقالمصدر(2)

.(661-1/651)المريسيعلىالدارمينقض(3)
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.(1)بينهموإثارتهاالشبهاتنشأةوإلى،المسلمينعلىباطلةوأفكار،فاسدةعلوم

ومخالطتهم،المتعددةالأخرىالأديانلأهلالمسلمينمجاورة-ب

الواجبأنمع،وآرائهموأفكارهملأقوالهموسماعهمبهم،واحتكاكهم،إياهم

وأدى.إليهمالانبساطمنوالحذر،آرائهمومجانبةعقدئا،مفاصلتهمهو

بهالأخذثمومن،بعضهأوكلهإماأولئكعليهبماالإعجابإلىذلك

.(2)المسلمينبينونشرهواعتقاده

لأهل-بصيرةولاعندهعلملاممن-بعفالمسلمينمجادلة-ب

أهليبثهبماالمسلمينأولئكتأثرإلىإما:يؤديمما،الباطلةالديانات

!اما،المسلمينبينإياهانشرهمثمومن،ومعتقداتوشكوكشبهمنالباطل

دعوتهمثم،مبتدعةسبلإلى-بعدهاأوالمجادلةأثناءفي-انحرافهمإلى

بدعهملنشرالمبطلينلأولئكالبابفتحإلىوإماإليها،المسلمينمنغيرهم

.(3)والمجادلةالمناظرةستارتحتالمسلمينبينوضلالهم

/15)(21-4/02)الفتاوىمجموع،(122-012)صالفرقبينالفرقانظر:(1)

الجماعةلزوموجوب،(1/13،15)الإسلاميةالمذاهبتاريخ،(015-155

.(135)عالتفرقوترك

-12/035)(67،69-01/66)(6/15)(22-5/02)الفتاوىمجموعانظر:(2)

351)(27/464-460).

الفتاوىمجموع،(19-1/17)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحانظر:(3)

(5/20،22)(6/51)(15/152-151)(25/129-130).
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التمهيد

الروم(3)والصابئينوالفرس(2)المجوسمن(1)الفلاسفةكتبترجمة-د

فيذروتها-الأمةهذهفي-هذهالترجمةحركةبلغتوقدالهنود،والمضكين

إلىاستجلبالقديمةبالعلومشغفلمافإنه،المأمونالعباسيالخليفةعهد

يعملمنوأقام،وغيرهموالهندالرومكتبمنكثيزاشيئاالمسلمينبلاد

الرياضيةالعلومكتبإلىإضافة-الكتبتلكضمنمنوكانتعريبها،على

(1

(2

(3

ومنهم،الصانعوأنكرواالعالمبقدمقالواالذينفمنهم،الإسلامقبلكانتطوائف

،والمصنوعالصاخبقدموقالوامعهقديمصنعهأنزعمواولكنهمقديمبصاخأترواالذين

والناروالماءالأرضهيالتيالأربعةوالعناصرالأربعالطبائعبقدمقالواالذينومنهم

وزعموامعهاوالكواكبالأفلاكوقدمالأربعةهذهبقدمقالواالذينومنهموالهواء،

التفصيل.فيولاالجملةفيلاوالفسادالكونتقبللاوأنهاخامسةطبيعةالفلكأن

.(346)ىعالفرقبينالفرقانظر:

أزليين،قديمينيكوناأنيجوزلاالأصلينأنوزعموا،(والظلمة)النور:أصلينأثبتوا

حدثتالنورأمنحدوثها:سببفياختلافلهمثم،محدثةوالظلمةأزليالنوربل

والنحلالمللانظر:.وزردشتية،وزروانيةكيومرثية،:نرقوهمآخر،شيءمنأم

(1/342-232).

للروحانيين،التعصبعلىمذهبهممدار،الإسلامقبلكانتالتيالنحلمننحلةأهل

إلىوأحكامهوأوامرهطاعتهومعرفةتعالىاللهمعرفةفينحتاجإنا:تقولكانت

يتطرقلملماثمجسمانيا،لاروحانيايكونأنيجبالمتوسطذلكلكن،متوسط

بذواتهاعنهاوالتلقيبأعيانهاإليهاوالتقربالبحتةالروحانياتعلىالاقتصارللصابئة

والفرسالنبطفصابئة،الثوابتوبعضالسبعالسياراتوهيهياكلهاإلىجماعةفزعت

/1)والنحلالمللانظر:.الثوابتمفزعهاالهندوصابئة،السياراتمفزعهاوالروم

.(-ه2/4)(230-231
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علىالمسلمينمنطوائففأقبل،والمنطقالفلسفةكتب-ونحوهاوالطبيعية

الأمصار،بعامةكتبهمواشتهرت،الناسفيالفلاسفةمذاهبفانتشرتدراستها،

والمحنةالبلاءمنيوصفلاماالفلاسفةعلوممنوأهلهالإسلامعلىوانجر

.(1)البدعأهلضلالبالفلسفةوعظم،الدينفي

والر!4الشكولدقاع،عليهالقضاءفيوالرغبة،وأهلهالإسلاممحارية-6

المسلمين:قلوبفيوالكفروالضلال

ويصؤر،الإسلامأهلبينووجودهاالشبهنشأةأسبابأهممنوهذا

يدعو!راللهرسوليزل"فلم:فيقولتصويرأبلغالدارميالإمامذلك

أذاهممننالهلمامحتملاوجهرا،سراوكلامهكتابه!الىاللهإلىالناس

العربوجوهفضرب،نصرهعليهوأنزلوأعزهالثهأظهرهحتى،عليهصابرا

واستقامواوكرها،طوعاالإسلامودخلواودانوا،ذلواحتىبالسيوفوالعجم

فيمائظهرأنبالإسلاممتعوذمنافقولاكافريجترئلا،وفاتهوبعدحياته

كانوابل،الافتضاحمنوتخؤفآالسيفمنقزقأالنبوةوإنكارالكفرمننفسه

وزماناالدهر.مندهرا،رغمعلىفيهمويعيشونبغئم،المسلمينمعيتقفبون

الآنكانحتى،مدحورينأذلةمقموعينذلكبعديزالوالمثم،...الزمانمن

فشذ،الضلالدعاةالبدعإلىودعاوقبفالعلماءالفقهاءقلتحيثبآخرة

،العراقوأنباطوالنصارىاليهودأبناءمنالإسلامفيمتعؤذكلطمعذلك

،(266-9/265)(22-5/20)(21-4/52)(85-2/84)الفتاوىمجموعانظر:(1)

شرح،(15-1/41)الإسلاميةالمذاهبتاريخ،(357والاعتبار)2/المواعظ

الفرقتاريخ،(65-1/64)-المحققمقدمة-والجماعةالسنةأهلاعتقادأصول

.(4)صللغرابيالإسلامية
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والإكرامالجلالذيوتعطيلالإسلامهدمفيفخذوا،للكلامفرصةووجدوا

وأحسوا،فرصتهموجدواإذ،وحيهوإبطالرسلهوتكذيبصفاتهوإنكار

بدعوتهمإماماللناسالكفرعندهافنصبوا،قلةالعلماءومنجهلاالرعاعمن

بهايغالطونالكلاممنوعماياتالمسائلمنأغلوطاتلهموأظهروا،إليه

ويشككوهمأمرهمعليهمويلئسواالشكقلوبهمفيليوقعوا؟الإسلامأهل

.(1)"خالقهمفي

كفرهمإظهارمنيتمكنواولم،الإسلامأهلصفوفبيناندشوافهؤلاء

نفوسهمدخيلةوانكشافأمرهمافتضاحمنخوفأ؟صراحةالدينوزذعلانية

وأخفوا،الشبهببثوالمكرالحيلةإلىفلجؤواذلك،بسببللقتلوتعرضهم

العسل،فيالسمودشوابها،إيمانهموعدموالسنةالكتابنصوصتكذيبهم

الكفرتهمةعنهمويدفعالناسعلىيشتبهماوالمسائلالأقوالمنوأظهروا

.(2)القتللهميوجبولا

(1)

(2)

.(22-21)عالجهميةالردعلى

الفرقبينالفرق،(26-24)صوالبدعالأهواءأهلعلوالردالتنبيهانظر:

الفصل،(18،236-1/17)والنحلالمللبعدها(،وما293بعدها،وما284)ص

المسلميننرقاعتقادات،(274-2/273)(1/229)والنحلوالأهواءالمللفي

،429-4/428)الفتاوىمجموع،(1/18)السنةمنهاج،(412)صوالمشركين

،39ه-17/393)(16/1517-44)(13/264-262)(51/69)(518

والاعتبارالمواعظ،(35/184)(28/435-434)(27/161-162)(449-445

بينالفرقتحقيقمقدمة،(27)عللغرابيالإسلاميةالفرقتاريخ،(2/362)

مقالاتتحقيقمقدمة،(ه-4)عالحميدعبدالدينمحيمحمدللأستاذالفرق

.(17-51)صالإسلاميين
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ولكنبشيء،يؤمنونلاأنهمللناستبينذلكفعند"أحمد:الإمامقال

.(1)"العلانيةفييقزونبماالشنعةأنفسهمعنيدفعون

ينطقكلهوالقرآن،كفرهمواضحمنأيضا...وهذا":الدارميوقال

ويغالطونيكابرونولكن،بعضهمأوذلكيعلمونوهم،عليهمبالرد

أنهمغير،القرآنمنأنقفلدعواهمحجةمنليسأنهعلمواوقدالضعفاء،

أنفسهمعندوهم،والفضيحةالقتلمخافةسبيلاالأصلرفعإلىيجدونلا

ذلكوسمعناكبرائهمبعفررناظرناقد،جاحدوننفسهفيهبهاللهوصفبما

.(2)!ار!فممنصوصأمنهم

رجل،الجهميةهؤلاءمنكان":قال(3)الزهرانيالربيعأبيعنوروى

،!طالبأبيبنعليحبالترقفوانتحالرأيهمنيظهرالذيوكان

دينإلىترجعونلاأنكمعلمتقد:مذهبهويعرفيخالطهممنرجلفقال

علي؟،حبالترقفوانتحالعلىحملكمالذيفما،تعتقدونهولاالإسلام

وقد،والزندقةبالكفررمينانعتقدهالذيرأيناأظهرناإنإتا،أصدقكإذأ:قال

ويعتقدونشاءوابمنيقعونثم،ويظهرونهعليحبينتحلونأقوامأوجدنا

لمذهبنانرفلم،الترففوالتشيعإلىبذلكفنسبواشاءوا،ماويقولونشاءواما

ونقعشئناماونعتقدشئنامانقولثمالرجلهذاحبانتحالمنألطفأمرا

.(12)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(24)عالجهمية)2(الردعل

الحافظالإمام،الربيعأبو،البصريالزهرانيالعتكيالأزديداود،بنسليمانهو:(3)

والذهليكأحمدالأئمةعنهوحذثبه،الاحتجاجعلىأجمعواالكبير،المحدثالمقرئ

.(677-51/676)النبلاءأعلامسيرانظر:.(ـه423)سنةتوفي،ومسلموالبخاري
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كفار،زنادقةيقالأنمنإليناأحبشيعةأورافضةلنايقالفلأنشئنا،بمن

.(1)"بهمنقعممنغيرهمنحالاأحسنعندناعليومما

الفئبه:اتباعأسبابثانيآ-

:(البصيرةوقلةالعلم)ضعفالجهل-1

لهخترآدتهفىمحدلممنآلآلمىوين!:تعالىقالوأقواها،لأسباباأهموهذا

الشسهأنعلىينضونالأئمةفإنولذا،13:جحلا9(قيديرلثتيبهز!لعئرؤيتبع

أهلمنليسومنالغفلةوأهلوالضعفاءالخفالويئبعهابهاينخدعإنما

.(2)والبصيرةالعلم

:-شبهةمنعارضبىبأولقلبهفيالشكينقدحعمن-(3)القيمابنويقول

فيهقدحتشبهةأدنىقلبهعلوردتإذابصيرتهوقلةعلمهلضعفهذا"

منجيشانيتواردهوالقلب،...العلمفيالراسخبخلاف،والريبالشك

.(12ه-122)صنفسهالمصدروانظر:.(072-602)صالجهميةعلىالرد(1)

الرد،(061،011)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد:-المثالسبيلعل-انظر(2)

،166/1)المريسيعلىنقفالدارمي،(135،203،207)عالجهميةعلى

255،345).

ولد،الدينشمسالعلامةالإمام،القيمابن،الزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمد(3)

علمسيمالامتعددةعلومفيوبرعبالعلمواشتغلالحديثوسمع،(ـه691)سنة

مؤلفاته:من،ماتأنإلىتيميةابنالإسلامشيخولازم،والأصلينوالحديثالتفسير

.(ـه175)سنةتوفيوغيرها،الشافيةالكافيةونظماللهفان!اغاثةالسالكينمدارج

.(23-ه41/234)والنهايةالبداية:انظر
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إليهاصغاقلبفأيما،الباطلشبهاتوجيشالغيشهواتجيش:الباطل

أشربفإنبموجبها،وجوارحهلسانهفينضحبها،وامتلأتشزبهاإليهاوركن

فيظن،والإيراداتوالشبهاتالشكوكلسانهعلىتفجرتالباطلشبهات

.(1)"ويقينهعلمهعدممنذلكوإنما،علمهلسعةذلكأنالجاهل

علىواثشمالها،وخداعوتمويهواثشباه،التباسمنالشبهةفيما-2

بعفالحق:

فيكون،بالباطلللحقواشتباة،بالحقللباطلتشبيهفيهاالشبهةفإن

كثيرإليهافينظر،والبصيرةالعلمأهلمنيكنلملمنواضحغيرفيهاالأمر

شيخيقولصحتها)2(،فيعتقدالحقلباسمنهت!بلأماويرىالناسمن

نأمنلابدبلالمحف،الباطلالناسعلىيشتبهلا":تيميةابنالإسلام

.(3)"الحقمنبشيءيشاب

بأهلها:الظنلاحسانلهاوالركونالشبهةالىالاصغاء-3

الأدلةجاءتولذلك،لذلكوالمقذمةواتباعهابالشبهةالتأثرمفتاحوهذا

مجالسةمنالاكيدالشديدالتحذيرعلىمتضافرةوالأثروالسنةالكتابمن

فيوروعةدهشةلهالباطلفإن"لهم؟والإصغاءإليهموالركونالباطلأهل

فلا،والأناةالعلمعبدهمنيحبوالله،عقبيهعلىزدالقلبلهثبتفإذا،أوله

.(041)صالسعادةدارمفتاح(1)

.(140)ع)2(انظر:المصدرالسابق

.(8/37)الفتاوىمجموع(3)
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قبلمنبأمريعجلولا،عليهوردماويستيقنيعلمحتىيثبتبل،يعجل

.(1)"استحكامه

ابنالإسلامشيخشيخهمنالنفععظيمةنصيحةهناالقيمابنوذكر

إيرادأعليهأوردجعلتوقد-!الإسلامشيخليوقال":فقال،تيمية

فلافيتشربهاالسفنجةمثلوالشبهاتللإيراداتقلبكتجعللا:-إيرادبعد

ولابظاهرهاالشبهاتتمرالمصمتةكالزجاجةاجعلهولكنبها،إلاينضح

كلقلبكأشربتفإذاوإلا،بصلابتهويدفعهابصفائهفيراهافيها،تستقز

انتفعتأنيأعلمفما.-قالكماأو-للشبهاتمقزأصارعليهاتمرشبهة

.(2)"بذلككانتفاعيالشبهاتدفعفيبوصية

:(الشبهأسباب)فيذكرهاسبقالتيالأسباب-4

:الشبهاتاتباعأسبابمنفإن

الشبهةصاحببهيؤيدأنيمكنعغافيهللبحثالمتشابهاتباع-أ

والفتنةوالريبالشكبهيوقعأو،السنةأهلمنخصومهبهيواجهأو،بدعته

.الناسقلوبفي

نصرةمنذلكيشملهبماحظوظها،وراءوالسيالنفسهوىاتباع-ب

العالمبمظهرنفسهوإظهاروالعناد،والمكابرة،بالباطلشيخهأومذهبهأونفسه

ذلك.لهتحققالتيالشبهفيتبع،للحقالمحبأو

.(421عر)السعادةدارمفتاح(1)

.(140)ع)2(المصدرالسابق
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

والفلال،الكفرأهلعنمتلفىباطلفكيرأوفاسدةعقيد؟قبول-ب

باطلهبهاينشرشبهةكليتبعثم،أصولهعليهويبنيدينههوذلكفيجعل

بدعته.بهاويقؤي

الشتهيتبعونأهلهافإنوالمكر،بالخديعةوأهلهالإسلاممحاربة-د

وتقويتها.لنشرهاجهودهمويبذلونالمبثوثة

وقبولهااتباعهاوأسبابوابتداعها،ونشأتهاالشبهوجودأسبابوبمعرفة

أصنافأربعةفيإجمالهمويمكنوأصحابها،الشبهأهلئعزفبها،والتأثر

هي:رئيسة

بصيرتهم.وقلةعلمهملضعفيتبعونهاأوالشبهينشئونالذينالخقال-1

وأالشبهاتيبتدعونالذينوالأهواءالبدعأهلمنالضلالدعاة-2

قولهم.لحقيقةإخفاكأأولخصومهممواجهةأولمذهبهمتقويةيتبعونها

يبتدعونالذينوالزنادقةالمنافقينمنالقتلمنالمتعؤذونالكفرأهل-3

الشكوبث!الحادهمكفرهموإخفاءوأهلهالإسلاملمحاربةيتبعونهاأوالشبه

نبيهم.سنةعنإضلالهمأودينهمعنوإخراجهمالمسلمينفيوالفتخة

يبتدعونثم-كالمستشرقين-والمعرفةالعلميظهرممنالكفرأهل-4

دينهم.فيوتشكيكهمأهلهإضلالأوالإسلاملتشويهيتبعونهاأوشبهأ
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ديم!متلا

السالثالمطلب

والسنةالكتابمنالشتهنقضمشروعية

والإجماعوالأثر

الذيالإسلامعنوعدول،المستقيمالصراطعنخروجفيهاالشته

أصنافلكلالجامعةالكاملةالتاقةالشريعةعنورغبة،لعبادهالثهارتضاه

وتسلييموقبوليانقيادوعدئم"!رر،الرسولبهجاءلماومعارضة،والهدىالخير

وإجماعهم.المسلمينجماعةعنوشذوذ،والسنةالكتابفيالثابتللحق

مشروعيةعلوالإجماعوالأثروالسنةالكتابمنمتواترةالأدلةجاءتوقد

.والقرباتالواجباتأعظممنوأنه،الدينفيذلكوأهمية!ابطالها،نقفالشبه

ذلك:منشيءذكريأتيوفيما

الاثثبه)1(:نقضمشروعيةعلىوالهمصنةالكتابأدلة-أ

بالكتابالاعتصامووجوبورسولهاللهبطاعةالأمرنصوص-1

والسنة:

لهإنمبئآلأقيؤأفىلىآلرشولؤآلهيعوأآلئةآظيعو(آشنوأأثذينتآئها!:تعالىقوله:ومنها

تأولين(ؤآخس!خئرلكذلأخرآوآلؤيربآدتؤتؤمنونانبه!نموآلرس!وليالىآدترقردوةكلثئفيتترغتم

علىبعمومهاتدلعامةأدلة:قسمانالأدلةهذهأنإلىههناالتنبيهيحسنلعله(1)

صراحة،ذلكعلىتدذوأدلة،الأولىالأربعةالأدلةوهي،نقفالشبهمشروعية

.والسادسالخامسالدليلانعليهاشتملماوهي
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحم!نم

ؤأ!!:وقوله،0311:عمرانآل9(تجييعالتر1تحئليؤأصحثوأ!:وقوله،159النساء:9

.1153:الأنعام9(قآتبثوةم!تعيماعحزطىقدا

بعديعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاء،علىتركتكمقد!:ى!"وقوله

سنتيمنعرفتمبمافعليكمكثيرا،اختلافأفسيرىمنكمييشمن،هالكإلا

.(1)"بالنواجذعليهاغضوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسنة

باعتقاديكونانوالسنةبالكتابوالاعتصامورسولهالثهطاعةأنفكما

كذلكيكونانفإنهما؟إليهوالدعوةبهوالتمسكوالسنةالكتابفيالذيالحق

أقؤ!ننؤتقذتعثتايئ!:تعالىقالكما،وزيفهوهائهوبيانودحرهالباطلبرذ

.!63:النحل9(لطعوتآوآتجتطبواآلتة1غبدوأف!؟زممولا

وأسبابها:الفرقةعنوالنهيالجماعةبلزومالأمرنصوص-2

،1103:عمرانآل9(تقزقوأؤلاجييعا(دئربجئليؤأ!جثوأ!:تعالىقوله:ومنها

تتبعو(!ؤلا:وقوله،(2)بالجماعةوالمفسرينالسلفمنجمعف!رهافقد

وقينوأصيهئمقرقوأآلدلينإن!:وقوله،!153:الأنعام9سبيله!عنبكتمقعزقآلشل

.!951:الأنعام9(يثئ:نينشتمتهتم!ع!صثب

الصحيحةالسلسلةفيالألبافيوصححه.(43)رقم(1/31)ماجهابنأخرجه(1)

.(937)برقم(2/648-647)

،(4/159)للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع،(31-4/30)البيانجامعانظر:(2)

.(1/389)كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير
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ديس!متلا

بحبلتعتصمواوأن"منها:فذكر"ثلاثألكميرضىالثهإن"!ر:وقوله

مسلم:امرقيقلبعليهنيغللاثلاث":وقوله.(1)"تفرقواولاجميعأالثه

.(2)"جماعتهمولزوم،المسلمينلأئمةوالنصح،لثهعالعملإخلا

للحقومخالفة،المسلمينجماعةعنخروجفيهواتباعهاالشبهوإحداث

ولصفوفللدينوتفريق،الجماعةعليهوكانت!كضىمحمدبهجاءالذي

الفرقةبهئحاربماأعظممنوإبطالهانقفالشبهةفإنولذا،؟المسلمين

عليها.ويحافظالجماعةإلىالمسلمينيعيدماأهمومنوأهلها،

ومنمنهاوالتحذيرالبدعةعنوالنهي،السنةبلزومعالأمرنصو-3

أهلها:

(%خذازيهبيتار؟ؤلايئثتركضنيخاقفتغتلغتلأءزيهيقآةتزجؤأنققج!:تعالىقوله:ومنها

غداب(ؤيصحيتهتميتتةتصحيتهئم1نآتي؟ءعنتحايفونآثدينققخذر!:وقوله،0111:الكهف9

.ووصصصءر" في!نهرعواحتئغنهمف!قيضةاتتتافيتحوضو!آتلينزآيتتق!دا!:وقوله،!63:رونلا9(ز!آ

،168:الأنعام9(آلظيينآتقؤيرخئر!ذلآلهعدتقعذقلآآلمثتتظنكئت!ينطيلاقاغيز؟حصلىيمثي

بهايكفئألتعةاتئئحمغئم،داآناتكتبفيغليئحئمترلوقذ!:الأخرىالآيةوفي

ألمئفقينجاجآلئةقثئهرلمقإذاغتر؟ءجإئكزحديزفي(و!وخيحىمعهضفلآتفعدو(تهاويشتهز9

.(5171)رقم(3/0134)مسلمأخرجه(1)

ماجهابنأخرجهمامنها:،مختلفةبألفاظالصحابةمنعددطريقمنوردحديث(2)

صحيحفيالألبانيوصححه،!مطعمبنجبيرعن(230)رقم(1/84)شهفي

.(4-ه1/44)ماجهابنسنن
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

الأهواءبأهلالسلفمنطائفةفسرهمافقد0114الناء:9(جميعاجهتتمفيؤآتبهوين

.(1)لخصوماتوا

،(2)عليهمتفق"رذفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمن"!و:وقوله

من":وقوله،(3)"رذفهوأمرناعليهليسعملأعملمن!:لمسلمروايةوفي

.(4)!منيفليسسنتيعنرغب

يشرعهلمماوابتداع!ه،النبيسنةعنخروجواتباعهاالشبهفإحداث

الأخذوعدمبعف،دونالرسولبهجاءماببعضإيمانوفيها،ورسولهالله

بهيكونماأعظمفمن،لهالكاملوالانقيادوالتسليمالإذعانوعدم،كفهبه

وأمرمنهاوالتحذيرالشبهتلكنقضوأهلها:البدعةمنوالحذرالسنةلزوم

أهلها.وعنعنهابالإعراضالناس

المنكر:عنوالنهيبالمعروفالأمرنصو!-4

ؤتئهؤ!ىيآئمغروتتأعىونللئاسررأخيىجت\تةخثركنتتم!:تعالىقوله:ومنها

تغضئمؤآئمؤيحتنتؤأتمؤيمؤن!:وقوله،111.:عمرانآل9(بألتعؤتؤينو!آتمنحيرغين

.171:التوبة9(آتمنكرعقويتهؤنبآتمغرومنىتأسىوئنجقمقآؤ،يخآء

.(2/431)بطةلابنالإبانة،(7/229)(5/330)البيانجامعانظر:(1)

/3)ومسلم،"فيهليسما".وعنده(5255)رقم(2/959)البخاريأخرجه(2)

.(1718)رقم(1343

.(2/753)بهمجزومامعلقاالبخاريوأخرجه،(4134-3/4313)مسلمصحيح(3)

.(1041)رقم(2/0021)ومسلم،(4776)رقم(5/1949)البخاريأخرجه(4)
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ديم!متلا

فبلسانه،يستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرأمنكمرأىمن"!س:وقوله

بعثهنئيمنما":وقوله،(1)"الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلممابى

بسنفيأخذونوأصحابحوارلون)2(أمتهمنلهكانإلاقبليأمهفيالله

يفعلونمالايقولون(3)خلوفبعدهممنتخلفإنهاثم،بأمرهويقتدون

بلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهجاهدهمفمن،يأمرونمالاويفعلون

الإيمانمنذلكوراءوليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهو

.(4)"خردلحبة

ومخالفتهوضررهقبحهاستقزالذيالمنكرمنواتباعهاالشبهوإحداث

لأهلوحمايةمنهوتحذيرالمنكرعننهيوإبطالهافنقضها،والسنةللكتاب

الكتابباتباعأمرلأنه؟بالمعروفأمرنفسهالوقتفيوهومنه،الإسلام

السائل:سؤالوأما!:تيميةابنالإسلامشيخقال.الجماعةولزوموالسنة

هؤلاء،فيذلكيجب،فنعم.؟وردعهمزجرهمالأمروليعلىيجبهل

الذيالمنكرمنذلكفإن؟والسنةالكتابتخالفمقالةأظهرمنكلوفي

.(5)"عنهبالنهياللهأمر

.(94)رقم(1/69)مسلمأخرجه(1)

.(2/28)للنوويمسلمصحيحشرحانظر:.وأصفياؤهمالأنبياءخلصاءهم(2)

السابق.:انظربشز.الخالفوهو،()خففجمع(3)

.(55)رقم(7.-1/69)مسلمأخرجه(4)

.(21/644)الفتاوىمجموع(5)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلحم!نم

وأنبيائه:اللهرسلوظاعفمننقفالشبه-5

(آلطعوتؤآتجتيبىأآلتة1غبدوأتمهمفرلممولاأقؤ!تنيئتقثتاؤتقذ!:تعالىقال

:!وقال،139:الخل9(فيهتختيفونآلدىقهمل!تين!:سبحانهوقال،!36:النحل9

.5211:النحل9(آخم!ن!لفبآوحدتهرؤتس!تحلآوآئمؤعظؤبآلحكؤرثكل!يبيليإذآخ!

بالإنكارقائمينكانواوجدهمأممهممعالرسلأحوالتأملومن!

منعلىبالإنكاربهمآمنمنوأوصوا،تعالىاللهلقواحتىالقيامأشدعليهم

.(1)"خالفهم

والباطل:الكفرأهلشبهنقضمناللهرسلبهقامماأمثلةومن

قاقؤيي!ينلديئكقروأ1آتضلأ!ققال:قومهمعالصتلأنوحقصةفيتعالىقوله

غلئنالكتمنرتمتوماآلرأئي32تاآرازفالهئمآلديهنىإلأ!غ!ئآنرتنثؤقاقثلناب!ثصرالأانرلث

منرخمةالهتىوزبئشنتئتؤعليإنكنمثآزءئئمتقؤرقال!بهدييئتظئنهتمتلففحليمن

\تجيقىلاإققالخهمت!تشآ!ؤتقؤرلأقابهرهونألهلرككموهاوأشصلخئكزقعخيتعنلاو

ؤيخقؤر!مخهلوئآزل!قؤئاؤليهفتيتجتمفقفوأإتفماشئوأةألدينيظايىهـرآتأومآلأآدنرإ

آئغئمبآغقمؤلأآلئهخرآبمةمجندىتتمآلهؤلؤلأ!تذ!رونآئ!صهتمقغإنيمنألئعتضطرلقمن

آنفسهتمفىيماآغلئمألتةآلب!ختزائؤيتهئمثنآغئنكغترديىىلقؤليئآلهؤلؤلأمقثإيئآقؤلولأ

!غتتيدتآإنيماقآيتاجدنتاتر!أقبخدتتتاقذيخنوعلوأقا!طايينآثينبراإإيئ

آزدتإقنضى"تنقعكاؤلا!بمغجزلينآنتصوفآثتاآدئه(نبليتأنيكمللمتضاقا!لضنهدقينأين

آقزلةتقولوئآش!*تزجعوتر)ئليزتبهتمممؤيغيرلهيهئمآنييريدألته"إنكأنثكئمآلصحآن

.!53-72:هود9(مخيركونيمقا*ترىوآن!اخريرقغلي8،فتزتهلمنيقل

.(3/231)السالكينمدارج(1)
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ديس!متلا

زيبرءفيإنرجمتمخآخآلذىإلىترآلنم!:الظالمالملكمعا!علأإبراهيمقصةوفي

قاذءائزلخمؤ9يمتأ!خيءأتأقاليخيءؤيمي!تآلذ!رقئإنرهمقالإدآفمقثآدتابراتمنماةآن

آنقؤتمتهدى!ؤآفه"كمرآلدىقبفتآفغيربينبهاقألهئآفخثيقييمنسيئ!فآبيآيئألتةصقإ

.8521:لبقرةا9(لظابينآ

إلىؤقروئقوستئتغلهميحنبغثتاثس!:فرعونمعا!محلأموسىقصةوفي

إنهقائواعندتامقآلحتئجآءهئمققخا!مخيرمينقؤماؤكالؤاقأئ!ضكبرؤاتاتتتاوملإيوءفرعؤن

آ!تنجرون!يقيحؤلاقذاآيمصخزمئ!اجثخالقحقآتقولونمولهمئ!قالل!صخرفل!قذا

يفؤيمينلكفانخنوماآلأرضيىنيآلكبزتإةلكفاوتكونناةابآةغلئهوجذناتايتقفنناآجثتناقالؤآ

فقفوئآنترتآآتعؤأثثرقوسىللهاآل!تمحرةقاتاجإ!علييرسنحيبئي،ئئونييخرعؤنلوقا!

أتمقسدين!تللايصيحآلئة!!س!ئئطئة7آلتةإنأل!تخزبهجئسزماقالموسئآئقؤأقتضآ!

.182-75أيونرر:(المبزكونهعئترءؤلؤ!رةألحقآلئه"ويحق

ئزتبهاآغلزوآلتةءايؤ!ض!ائايهكلةتذئخآوإذا!:!امحمدوفي

بآلحقزتبمنآتقدل!روحنرللىلهل!تغثونآكثزممؤلاتلمقتنأنتإتغآقالوأ

تقولوئلمتخاآلقرتغقمؤتقذ!!يينوبمثزفوهرىمصوأءاآلذبيياتت

نإ!فينعرب!مانوهداآغحئ)ثتويقعدوئآلدىتا!ئ!ر!ث!بلغيمثو

لاآلذينآكذبتقترىإتما!آلمحضابعذؤقهض"هئد1!ههيدهيلاآدئهثاتئتىيؤمنوئلالدينآ

.011-ه101:النحل9(آن!دبوئكمؤأ!ؤقيكآدئعئاتمتىئؤيحؤئ
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والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفيالههمنةأهلحم!نم

باطلهموكشفالمخالفينعلىالردفيوالسنةالكتابنصو!-6

وشبههم:

بمختلفالمخالفينعلىالردفيوأحاديثآياتوالسنةالكتابففي

الكاذبةدعاواهمعلىبالردوذلك،والضلالوالنحلالمللأهلمنأصنافهم

ذلك:ومن،الباطلةشبههمونقض

\لته؟لتؤ(نحقىز!آوآتتهؤ!وتاثمئ:والنصارىاليهودفيتعالىقوله-1

منويغنزبةآ!ثتيلمنتقعرخققتمثرمسآشرتلبذنولبهمئبهئميقلىقيخقلؤآجتؤيو

.811:الماندة9(فمصيزآتر!إطمهماومالأزمجىوآ!تمخؤلهئآمفذؤلهتزت!ثتآغ

ختئقيسمول!نؤمنىآلأثئتآعيذلملوأإنلملئةقالديمتآ!:ليهودافيوقوله-2

فيرقتتضولألذىبآئبتئضقتليمينرلهم!لخآيهثمقذقترآلتارلهقزتالأتأمحثه2تآيتنا

.8311:عمرانآل9(صندقينانكنتضقتفتموممتم

منوصماثئثةثالثآلتةإقتقالوأآلدين!قر!لقذ:النصارىفيوقوله-3

غذالمحبشفضآلذينىكقروأنصت!تتليقؤلولتعخاينتفوألزوإيئؤحدشإتةورإلأإنه

حي!مختآ!قازصصغفوؤآللهكلويتتتغعرونصآلته!ايتولبىئ\ق!!آليز

تة!لآني!مديقة!اتاؤأضهر،آلرسهملقضلإمنخثتقذرسمولم(لأمريصآتنى

لوفكوئ(آثآفظزثزآلألهئضكصنجتصثفآنظرآلالثام

.17المائدة:37-ها

يحندويرءينآلته"قاغبذتاشمآةتؤآ!ثزكؤأآلدييئ!ؤقاذ:المشركينفيوقوله-4

قهلقتلهريحنآلذليئفعلثتئصكدلكمندويهمنخزمناؤلآةابآؤتاؤلأمخنثتئ

آلتة1غمذوأآهمفزسمولاأ!قؤ!ليئتقثن!ؤتقذ!آفببآتتقغإلأآلرئئليقئ
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ديس!متلا

يئيخ!يروأآلضحنتةيمهحقثفرؤيئهمآدتهوهد!فنقمتهمآلطعوتؤآتجتبوأ

.!36-35:الخل9(آفكذبينة!معكائكئففآننهر!لأزضىآ

طآلعهتغمثئلقالهممابقدأئغترتمضتةمنماغقثكمآئرذ!ئتم:المنافقينفيوقوله-5

.ص*كل!
تقولوئتجيلهصنمنغثرآلحتئبألتزيظتوئغه!فنآآهغتهتمقذؤطآيفةضنكغ

تكلثدون*فاآنف!ييهمفيئخفو!آلأقزكههـيئرإنفلئثئئثرمنآلأتيرمنتنآقل

كتمبآلدينثبززبميؤتكغفيلؤكفغفلههنأفتقتاقالثئبرآ!كاضرمنلفآثؤكأنيقولون

وأدتهكلقلولبهئمفيماو!مخمىصحدور!ئمقماأدته"ول!ئتلمضاجيالئمإكآلقتلعلئهم

.4511:عمرانآل9(آلضدوريذالئمجيير

الهمثبه:نقضماثمروعيةعلىلأثرولاجماعمنلأدلة-ب

:!الصحابهطبعهأولآ:

وأتقهقيايمخيرالسابقةالنصوعىعليهدئتبما!الصحابةقام

البدعرذبواجبفقامواعنه،والدفاعالدينحراسةرايةفحملوا،وأحسنه

ووأدها،وإبطالهالنقضهاوأعجازها؟نحورهافيوالدلهع،والشبهاتوالأهواء

أسرارها،وكشفواونقضوها،عليها،رذواإلاالشبهمنشبهةظهرتفما

فتزلزلت،قائمةلأهلهاولالهاتفمفلمأهلها،وفضحواأستارها،وهتكوا

.(1)تئدوواندحرت،ورقتالباع

.(03)ع-الردودمجموعةضمن-الإسلامأصولمنالمخالفعلالردانظر:(1)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحم!نم

للشبه:نقفالصحابةنماذجومن

:الخوارجشتة!تعباسبنالثهعبدالحبرنقفالبحر-1

فيفكانواالحروراءاعتزلتلما":(1)لاق!تعباسبناللهعبدفعن

هؤلاءآتيلعليالملاةعنأئيرد،المؤمنينأميريا:لعليفقلتجذتهمعلىدايى

...فأكلمهمالقوم

بكمرحبافقالوا:...الظهيرةنحرفيقائلونوهمعليهمدخلتثم:قال

اللهرسولأصحابعنأحدثكمجئت:قلتبك؟جاءما،عباسابنيا

...بتأويلهأعلموهم،الوحيترلعليهم"حى،

وأصحاب...هس!ك!اللهرسولعمابنعلىتنقمونماأنجروني:قلت:قال

.؟معه!اللهرسول

.؟نهوما:قلت:قالثلاثا،عليهننقمقالوا:

إلأيتر(آتخكغ2!إ:اللهقالوقد،الثهدينفيالرجالحكمأنهأولهن:قالوا

.157:الأنعامأ

ابن،العباسأبو،الهاشميالقرشي،هاشمبنالمطلبعبدبنعباسبناللهعبد(1)

الأمةحبر،!تالحارثبنتميمونةالمؤمنينأمأختوابن!اللهرسولعم

محاصرونهاشموبنوولد،علمهلكثرةبالبحريسمىوكان،القرآنوترجمان

النبيلهدعا،الاحتلامسنناهزوقدضالنبيوتوفي،بثلاثالهجرةقبلبالشعب

جلةمعمجلسهإلىيضقه!عمروكان،والتأويلالحكمةوتعفمبالفقهتي

وسبعينإحدىابنوهو،وستينثمانسنةبالطائفتوفي،!اللهرسولأصحاب

.(251-4/141)الإصابة:انظر.سنة
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ديس!متلا

لقدكفاراكانوالئن،يغنمولمب!تولموقاتلقالوا:وماذا؟،:قلت:قال

دماؤهم.عليهحرمتلقدمؤمنينكانواولئن،أموالهملهحلت

يكنلمفإن،"المؤمنينأمير"مننفسهمحاقالوا:وماذا؟،:قلت:قال

الكافرين.أميرفهوالمؤمنينأمير

منوحدثتكمالمحكمالثهكتابمنعليكمقرأتإنأرأيتم:قلت:قال

نعم.قالوا:؟أترجعونتنكرونلاماى!"نبيهسنة

:يقولتعالىاللهفإن"اللهدينفيالرجالحكم":قولكمأما:قلت:قال

لقرآيمنقنلقايمثلقحرآيرشعيدامبهمقنائ!ؤمنحرئمؤ\نتثمدي!فلآلآتفسئواامنوأةلدينآئآتها!

يخقئرثمقاقوإن!:وزوجهاالمرأةفيوقال.إ95:الماندة9(تنكئمعذودؤابهءمخكل

الرجالآحكم:الثهأنشدكم.135:ءانلا9(آقيهأيمقؤخكماآقلإءمنخكماقآتععوأتتهها

ربعثمنهاأرنبفيأمأحقبينهمذاتوإصلاحوأنفسهمدمائهمحقنفي

أخرجت:قال،بينهمذاتوإصلاحدمائهمحقنفيبلاللهمقالوا:؟درهم

نعم.اللهمقالوا:؟هذهمن

مأعائشةأفكمنو!تأ"يغنمولمب!تولمقاتلإنه":قولكموأما:قال

وإن،كفرتمفقد(1)أفعلتمفلئن9غيرها؟!،منتستحلونمامنهاتستحلون

فأنتم،...الإسلاممنوخرجتمكفرتمفقدالمؤمنينأمليستأنهازعمتم

قالوا:هذه؟،منأخرجتشئغ،ا"لتهمافاختارواضلالتين،بينمترددون

نعم.اللهم

الحاكم.مستدركمنالزيادةهذه(1)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

ى!ك!اللهرسولفإن"المؤمنينأميرمننفسهمحا":قولكموأما:قال

ماهذااكتب:فقالكتاباوبينهمبينهيكتبأنعلىالحديبيةيومقريشادعا

مااللهرسولأنكنعلمكنالووالثهفقالوا:،اللهرسولمحمدعليهقاضى

والله:فقال،اللهعبدبنمحمد:اكتبولكن،قاتلناكولاالبيتعنصددناك

فرسولالثه،عبدبنمحمد:علييااكتبكذبتموني،وإنحقاالثهلرسولإني

نعم.اللهم:قالوا؟هذهمنأخرجت،عليمنأفضلكان!ىالله

.(1)"فقتلواآلافأربعةمنهموبقيألفا،عشرونمنهمفرجع

القدرية:شته(2)فيهـعظعمربناللهنقفعبد-2

العلم،ويتققرون)3(القرآنيقرءونناسلهتلناظهرقدإنه:!شئلفلما

أنيفأخبرهمأولئكلقيتفإذا:قال؟(4)فناالأمروأنقذر،لاأنويزعمون

لأحدهمأنلوعمربنعبداللهبهيحلفوالذيمني،برآءوأنهممنهمبريء

(1

(2

(3

(4

بنحوهالمستدركفيوالحاكم،(16.-51/157)المصنففيالرزاقعبدأخرجه

الذهبي.ووافقه،"يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا":وقال(2/461)

سنةولد،الرحمنعبدأبو،العدويالقرشي،نفيلبنالخطاببنعمربناللهعبد

بدريوماستصجرممنوكانوهاجر،أبيهمعوأسلم،النبويالمبعثمنثلاث

الصحابةأشذمنوكان،!النبيعنالمكمرينمنيعذ،الخندقشهدثموأحد،

ذلك.غيروقيلسنة،وثمانينسبعابنوهو،وسبعينثلاثسنةمات،لآثارهتتبعآ

.(881-4/181)لإصابةا:انظر

.(1/561)مسلمصحيحشرح.يتتعونه:أي

انظر:.وقوعهبعديعلمهوإنما،تعالىاللهمنعلمولاقذربهيسبقلممستانف:أي

السابق.المرجع
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ديس!متلا

أبيحدثني:قالثمبالقدر،يؤمنحتىمنهالثهقبلمافأنفقهذهباأحدمثل

عليناطلعإذيومذاتحوواللهرسولعندنحنبينما:قالالخطاببنعمر

ولاالسفر،أثرعليهيرىلاالشعر،سوادشديد،الثياببياضشديدرجل

نأ":قال.الإيمانعنفأخبرني:قال:وفيه،الحديثفذكر،.أحد..منايعرفه

.(1)"وشرهخيرهبالقدروتؤمنالآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالتهتؤمن

اللهبكتابالاكتفاءأرادمنشبهة(2)!تحصينبننقفعمران-3

السنة:إلىالنظردون-بزعمه-

عندهفذكروا،أصحابهومعهجالسأ!تحصينبنعمرانكانفقد

نجدلمبأحاديثلتحدثونناإنكمنجيد،أبايا:القوممنرجلفقال،الشفاعة

:قال،؟القرآنقرأت:للرجلوقالعمرانفغفهمب:قال،القرآنفيأصلألها

والغداةثلاثأالمغربووجدتأربعأالعشاءصلاةوجدتفهل:قالنعم،

،؟الشأنهذاأخذتمفعمن:قاللا،:قالأربعأ؟،والعصرأربعأوالظهرركعتين

.؟اللهنبيعنوأخذناأخذتموهعناألستم

كذاكلوفيكذا،شاةكذاكلوفيدرهمأ،درهمأأربعينكلفيووجدتم

هذا؟،أخذتمفعمنقال:لا،قال:هذا؟،القرآنفيأوجدتمكذا،بعيرأ

عنا.وأخذتموهه!ت!النبيعنأخذناه

.(8)رقم(ال!8-الد1/6)مسلمأخرجه(1)

أسلم:وقيل-خيبرعامأسلمئخيد،أبو،الخزاعيعبيدبنحصينبنعمران(2)

!طعمربعثه،الفتحيومخزاعةرايةصاحبوكان،غزواتعدةوغزا،-قديمأ

.(607-4/507)الإصابةانظر:.(ـه52)سنةتوفيأهلها،ليفقهالبصرةإلى
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلحم!نم

أوجدتم:،129:الحجأ(آلعتتيبآئتمتى!ؤتيطوفوأالقرآنفيوجدتم:وقال

،؟القرآنفيهذاأوجدتم،؟المقامخلفمنركعتينواركعواسبعأفطوفوا

.(1)0..الثهرسولعنوأخذناهعناأخذتموهألستم،؟أخذتموهفعفن

الصالح:والسلفالتابعينطبقةثانيآ:

،!الصحابةوعملوالسنةالكتابهديعلىوتابعوهمالتابعونسارثم

فكاسروهم،والشبهاتوالخصوماتوالمراءالأهواءأهلوجوهفيفقاموا

وحذرواوجاهدوا،بيانبأتئموشبهاتهمبدعهمزيفوبينوا،واللسانبالقلم

وأقاموا،الشبهاتقائموسكنوا،الفتنثائرفأخمدواوأئفوا،وخاطبواودافعوا

.(2)والسنةالكتابسوق

منوأشهرئحضر،أنمنأكثرذلكفيعنهمالواردةوالأقوالوالآثار

هنافأقتصرالمستدة،العقيدةكتبمنكتابمنهايخلويكادولاتذكر،أن

بذلك:السلفعنايةعلىالدالةالآثاربعفررذكرعلى

إليهجلستإذاالبدعةصاحبكانلو":(3)مهلهلبنمفضلقال-1

الكفايةفيوالخطيبله،والسياق(26-1/25)النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه(1)

نإ-والله-ف!نكمعنا،خذواقوم،أي":عمرانقالثم:آخرهفيوعنده(51)!ع

."لتضفنتفعلوالا

.(31)ص-الردودمجموعةضمن-الإسلامأصولمنالمخالفعلىالردانظر:(2)

عابدآنبيلآثبتآثقةكان،الرحمنعبدأبو،الكوفيالسعديمقفقل،بنمفضلهو:(3)

انظر:.(ـه167)سنةتوفي،الثوريأترانمنوكان،وفقهوفضلسنةصاحب

.(4/141)التهذيبتهذيب
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ديك!متلا

مجلسهبمدؤفيالسئةبأحاديثيحدثكولكنهمنه،وفررتخلإزتهببدعهيحدثك

.(1)"؟قلبكمنتخرجفمتى،قلبكتلزمفلعلها،بدعتهعليكئديخلثم

باطلهملتلبيسالب!عأهليسلكهاالتيبالطرقالسلفمعرفةيبرزالأثرفهذا

شبههم.وإلقاء

علىيشذوكان،الكلامقليلهرمز)2(ابنكان":مالكالإماموقال-2

الرحمنعبدكانوكذا،ذلكمنفيهاختلفوابماالناسأعلموكان،البدعأهل

.(4)"(3)القاسمابن

البدعأهلفيهاختلفبماعالمتنكاناالسلفأئمةمنإمامانفهذان

الراذالسنةصاحبعليهيكونأنينبغيماأولمنوهذا.الحقفيهوخالفوا

الشته.على

،البدعبأهليشفرونكانوابأنهمالسلفأئمةمنعد؟ووصف-3

بنعمر:ومنهم،وشبهاتهمضلالهمويفتدون،وبلاياهممساوئهمويذكرون

(1)

(2)

(3)

(4)

.(2/444)الإبانةفيبطةابنأخرجه

،المقرئالحجةالحافظالإمام،الأعرجالمدنيداود،أبوهرمز،بنالرحمنعبد

.(07-5/69)النبلاءأعلامسيرانظر:.(ـه171)سنةتوفي

القرشيمحمد،أبو،قحافةأبيبنبكرأبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنعبد

عيينة:ابنقالالقدر،كبيرورعاإماماثقةكان،الإمامالحجةالفقيه،المدنيالتيمي

.(1/621)الحفاظتذكرةانظر:.(ـه261)سنةتوفي،زمانهأهلأفضلمنكان

الهجرعلىالعلماءإجماععن:نقلآ؟(152)عللزواويمالكالإماممناقب

.(92)صالأهواءأهلمنوالتحذير
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والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

سعيدبنوعثمان،(2)اليحصبيحسانأبيبنالثهوعبد،(1)البلخيهارون

.(3)الدارمي

أسدإلىرسالة-ال!ئة)4(أسدبالمعروف-موسىبنأسدوأرسل-4

ماإليكالكتابعلىحملنيماأن-أخيأي-اعلم"وفيها:،(5)الفراتابن

حالكوحسنالناسإنصافكمناللهأعطاكماصالحمنبلادكأهلذكر

عليهم،وطعنكلهمذكركوكثرةالبدعةلأهلوعيبكالسنةمنأظهرتمما

عيبهمبإظهارعليهموقواك،السنةأهلظهربكوشدبك،الثهفقمعهم

يأ-فأبشر،مستترينببدعتهموصاروا،بذلكاللهفأذلهم،عليهموالطعن

(1

(2

(3

(4

(5

الثقفيحفم،أبويزيد،بنهارونبنعمروهو:.(54/365)دمشقتاريخانظر:

السنةأهلمنكان،المحدثالمقرئخراسانعالمالإمام،البلخي-مولاهم-

سير،(54/364)دمشقتاريخانظر:.(ـه941)سنةتوفيأهلها،عنالذاتينومن

.(276-9/267)النبلاءأعلام

بنيزيد:)واسمهحسانأبيبناللهعبدوهو:.(134)ىعالمذهبالديباجانظر:

أشرافمن،اليحصبييزيد(،بنالرحمنعبد:ويقال،الرحمنعبد:وقيلالرحمنعبد

انظر:.(ـه226)سنةتوفيمكزمأ،عندهفكانمالكالإمامإلىرحلأنريقية،

.(134-133)عالمذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج

.(13/322)النبلاءأعلامسيرانظر:

أسد،المصريالمروانيالأمويالقرشيسعيد،أبو،إبراهيمبنموسىبنأسد

أعلامسيرانظر:.(ـه212)سنةتوفي،التصانيفذوالثقةالحافظالإمام،السنة

.(164-10/162)النبلاء

الأميرالقاضيالعلامةالإمام،المغربيثمالحراني،اللهعبدأبو،الفراتبنأسد

(282-01/522)السابق:انظر.(ـه132)سنةتوفي،المجاهدينمقذم

http://www.al-maktabeh.com



ديس!متلا

والحجوالصيامالصلاةمنحسناتكأفضلبهواعتذذلك،بثوابأخي-

،...؟رسولهسنةوإحياءالثهكتابإقامةمنالأعمالهذهتقعوأينوالجهاد،

حدثإنمقامكيقومونوجماعةألفةذلكفيلكيكونحتىالسنةإلىوادع

كماالقيامةيومإلىذلكثوابلكفيكون،بعدكأئمةفيكونونحدث؟بك

الزائغالمفتونالمبتدعبكاللهفيرد؟وحسبةونيةبصيرةعلىفاعملالأثر،جاء

.(1)"يشبفهبعمليالثهتلقىلنفإنك؟!نبيكمنخلفافتكونالحائر،

المؤلفاتتلك:()نقفالشبهالباببهذاالسلفعنايةئبرزماأظهرومن

لهر

وكشفزيفهاوبيانلنقفالشبهالفاضلةالقرونفيألفتالتيالمتخصصة

للإمام"والجهميةالزنادقةعلىالرد"ومنها:أهلها،ومنمنهاوالتحذيرغوارها

علىالرد"و"الجهميةعلىالرد"و،للبخاري"العبادأفعالوخلق"أحمد،

للدارمي.كلاهما"المريسيبشر

خضصمافمنها،البابهذافيالسنةأهلمنالمصنفاتتوالتثم

نقضفيهيوجدماومنها،معينةطائفةشبهاتأومعتنةلنقفشبهةبأكمله

ومسائله.وفصولهأبوابهبحسبكقزقأالشته

فيه:يقول،تيميةابنالإسلاملشيخنفيسبكلامالمطلبهذاوأختم

نقلةمثل:-والعامةالخاصةالدينيةالمصالحفيواجبأالنصحكان!اذا"

المقالاتأهلمنالبدعأئمةومثل،...يكذبونأويغلطونالذينالحديث

بيانفإن؟-والسنةللكتابالمخالفةالعباداتأو،والسنةللكتابالمخالفة

حنبل:بنلأحمدقيلحتى،المسلمينباتفاقواجبمنهمالأمةوتحذيرحالهم

.(41-13)صوضاحلابنعنهاوالنهيالبدع(1)
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والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجم!نم

:فقال،؟البدعأهلفييتكلمأوإليكأح!ويعتكفويصلىيصومالرجل

هوفإنماالبماعأهلفيتكلموإذا،لنفسههوفإنماواعتكفوصلىقامإذا

جنسمندينهمفيللمسلمينعامهذانفعأنفبتن.أفضلهذا،للمسلمين

بغيودفعوشرعتهومنهاجهودينهالفهسبيلتطهيرإذالقه؟سبيلفيالجهاد

منولولا،المسلمينباتفاقالكفايةعلىواجبذلكعلىوعدوانهمهؤلاء

استيلاءفسادمنأعظمفسادهوكان،الدينلفسدهؤلاءضررلدفعالفهيقيمه

منفيهاوماالقلوبيفسدوالماستولواإذاهؤلاءفإن،الحربأهلمنالعدو

...ابتداءالقلوبيفسدونفهمأولئكوأماتبعأ،إلاالدين

الطائفتين:بجهادنبيهالقهأمروقد.والمنافقونالكفار،:نوعانالدينوأعداء

علىويلبسونها،الكتابتخالفبدعايبتدعونمنافقونأقوامكانفإذا

أهلدينفسدكما،الدينوبدل،الكتابأمرفسد؟للناستبينولم،الناس

أهله.علىينكرلمالذيالتبديلمنفيهوقعبماقبلناالكتاب

عليهمالتبسقد،للمنافقينسماعونلكنهم،منافقينليسواأقوامكانوإذا

بدعإلىدعاةوصاروا،للكتابمخالفوهوحقأ،قولهمظنواحتىأمرهم

فإن،أعظمهؤلاءبحالالفتخةبلهؤلاء،حالبيانمنأيضأفلابد؟المنافقين

تفسدالتيالمنافقينبدعمنبدعفيدخلواوقد،موالاتهميوجبإيمانافيهم

وتعيينهم،ذكرهمذلكاقتضيوإن،البدعتلكمنالتحذيرمنفلابد،الدين

هدىأنهاظانينقالوهالكن،منافقعنالبدعةتلكتلقواقديكنلمولوبل

.(1)"حالهابيانلوجب؟كذلكتكنلمولو،دينوأنهاخيروأنها

.(233-28/231)الفتاوىمجموع(1)
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ديس!متلا

الرابعالمطلب

عليهاالردفيوأثره،ومراتبه،بالشبهالعلمفائدة

بالهمثبه:العلمفائدة-أ

المعارضةالشبهوبفسادوقوتها،الأدلةبكثرةالعلمأنعاقليستريبلا"

عنالحاصلهوالذيكالعلمليسعليها؟المحتجحجةبطلانوبيان،لذلك

أسبابهقويتكلماالشيءفإنله،المعارضةالشبهيعلمأنغيرمنواحد،دليل

.(1)"وتمامهوقوتهلكمالهأوجبكان؟واضمحلتموانعهوانقطعت،وتعددت

عنى!ك!اللهرسوليسألونالناسكان":(2)!اليمانبنحذيفةقال

.(3)"يدركنيأنمخافةالشرعنأسألهوكنتالخير،

فوائدله-التاليالمطلبفيذكرهاسيأتيالتيبشروطه-بالشبهفالعلم

قالهماأحسنوما،ممدوحةمحمودةونتائج،مباركةوثمرات،عظيمة

مشتملوهو-"والجهميةالزنادقةعلىالرد!كتابهمقدمةفيأحمدالإمام

زمانكلفيجعلالذيدثهالحمد":-بالشبهالعلمفوائدمنطيبعددعلى

.(7/566)الفتاوىمجموع(1)

كبارمنيعذ،بالمدينةولد،!أكاللهرسولليمزصاحب،العبسياليمانبنحذيفة(2)

على!عمرواستعملهالمدائنفتوحشهدثمبعدها،وماأحدأشهد،الصحابة

.(4-ه2/44)الإصابة:انظر.هـ(36)سنةماتأنإلىفيهافبقي،المدائن

رقم(4761-3/4751)مسلم،(6673)رقم(6/2595)البخاري:عليهمتفق(3)

(1847).
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والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحس!نم

ويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعونالعلمأهلمنبقاياالرسلمنفترة

العمى،أهلالثهبنورويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون،الأذىعلىمنهم

أثرهمأحسنفما،هدوهقدتائهضالمنوكمأحيوه،قدلإبليسقتيلمنفكم

الغالينتحريفالثهكتابعنينفون،!عليهمالناسأثروأقبح،الناسعلى

وأطلقواالبدعةألويةعقدواالذين،الجاهلينوتأويلالمبطلينوانتحال

علىمجمعون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم،الفتنةعقال

يتكلمونعلم،بغيرالثهكتابوفيالثهوفياللهعلىيقولون،الكتابمفارقة

بالتهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسخفالويخدعون،الكلاممنبالمتشابه

.(1)"المضلينفتنمن

منعليهوردتلو،العلمفيالراسخ.بخلاف..":القيمابنالإماموقال

فيرسخقدلأنهشكا؟فيهقدحتولايقينهأزالتماالبحرأمواجبعددالشبه

وجيشهالعلمحرسردهاعليهوردتإذابل،الشبهاتتستفزهفلا،العلم

الحقانكشافوبينبينهيحولالقلبعلىيردواردوالشبهة،مغلوبةمغلولة

علمهيقوىبلفيه،الشبهةتلكتؤثرلمالعلمحقيقةالقلبباشرفمتىله،

..بطلانها.ومعرفةبردهاويقينه

ثوبتلبسفإنهافيها،بالباطلالحقلاشتباهشبهةالشبهةسميتوإنا

فيماالناظرفينظرظاهر،ح!ننأصحابالناسوأكثر،الباطلجسمعلىالحق

بذلك،يغترلافإنهواليقينالعلمصاحبوأماصحتها،فيعتقداللباسمنألبسته

هذا:ومثالحقيقتها،لهفينكشفلباسها،تحتوماباطنهاإلىنظرهيجاوزبل

.(6)ع(1)
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ديس!متلا

الفضة،لباسمنعليهماإلىنظرأبالنقدالجاهلبهيغتزفإنه،الزائفالدرهم

.(1)"...زيفهعلىفيطلع،ذلكوراءماإلىنظرهيجاوزالبصيروالناقد

بالشبه:العلمفوائدومن

نأفكمامنها،إماتتهأوبإخفائهالشبهةجاءتماوإحياءةن!لانشر-1

برذكذلكيكونفإنهوتقريرها"إليهاوالدعوةبهابالعمليكونالسنةنشر

وإزهاقها.الشبهعلىبالقضاءحياضهاعنوالذتعنهاالباطل

كلهايشبههامامنهاوأكثررويتقدالأحاديثفهذه":الدارميقال

منالزائغةهؤلاءاخترعماولولا،اللهبكلامالإيمانفياللهلكتابموافقة

مالكانكلامهبهاويبدلونالثهصفاتبهايردونوالمعانيالأغلوطاتهذه

لمتأولإلاشافكافأنهمعالأمةلجميعكافياكتابهفيذلكمنالثهذكر

وأصحابهاللهرسولعنالآثارهذهألفناذلكرأينافحين،ريبةمتبعأوضلال

يزالوالمالأمةمنمضىمنأنالناسمنبقيمنليعلم،بعدهممنوالتابعين

.(2)"ذلكفييقولون

أهلها،وراءوالانجرافبالشبهوالانحرافالضلالمنالنفسوقاية-2

لهوشيمبهايغتزلموالمخادعةوالفسادالباطلمنالشبهةفيماعرفمنفإن

وعملهـ.دينه

.(141-145)عالسعادةدارمفتاح(1)

.(179)صالجهميةعلىالرد(2)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلجك!نم

يقصدونومالمذهبهموقطئا،منهمذلكرأينافحين":الدارميقال

تعالى؟الثهعنوالأمروالعلمالكلامونفيوالرسلالكتب!ابطالالكفرمنإليه

يستدلماالعلماءوكلاموالسنةالكتابمنرسومامذاهبهممننبينأنرأينا

.(1)"أنفسهمعلفيحذروهممذهبهمسوءعلىالناسمنالغفلةأهلبه

لكلقطتةدينهيكونإذ،عظيمخطرفييكونفإنهذلكجهلمنوأما

إلايسعناألافخشينا!:الدارميقال،باطلذيلكلتتعأويكون،ناعق

عنومحاماة،...اللهعنمنافحةإليها،الناسودعابثهامنعلىالإنكار

بثهاإذويفتتنوا؟بهايضلواأنوالصبيانالنساءمنالغفلةوأهلالناسضعفاء

هوإذلعثراتهيفطنونولاوبصر،فقهمنبشيءبعضهميشيركانرجلفيهم

.(2)،حذرعلىمفأخواتهامنفيكونواغثر،

الباطل،منفيهامالهويكشفبحقيقتها،صاحبهيبضربالشبهالعلم-3

!ابطالها.نقضهافيوأقواهاالسبلأنجحمعرفةعلىويعينه

،البدعأهلخلفالصلاةعنإدريسبنالثهعبدوسئل":البخاريقال

قلت:،خلفهفصلعدلأوقزعئيفيهمكانإذاالناسفييزللم:فقال

يناكحون،ولاخلفهميصلىلاهؤلاء،المقاتلمنهذهلا،:قال،؟فالجهمية

قتلفيإدريسابنقالمافيهمفقالغياثبنحفمرروسئل.التوبةوعليهم

منفوجدتهوكيعأفأتيت:قال.ذلكنحوفقالعيينةبنوسئل،...الجهمية

أكفرهمحتىكذا،وجهمنويكفرونكذاوجهمنيكفرون:فقالبهمأعلمهم

.(23)عالجهمية)1(الردعلى

.(461-1/541)المريسيعلىالدارمينقض(2)
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ديم!متلا

.(1)"وجهاوكذاكذامن

وعلىأهلها،منتتنةعلىيكونفإنهوحقيقتهابالشبهعايمأكانمن-4

المخادعة.وبأساليبهمبهمبصيرة

منهمالفقهاءإن؟مذاهبهممنغقطفيالسفهاءكانلئن":الدارميقال

.(2)"يقينلعلى

الباطلدعاةصفاتمنشيئأذكرأنبعد(3)!بطةابنالإماموقال

منطزفاأذكرأناوطوائ!وصنوفوقبائلشعوب!هم:الضلالةورؤوس

،ظهرتقدومقالاب،انتشرتقدكئبالهملأنصفاتهممنوشيئاأسمائهم

أكثرعلىمعانيهاتخفىالأخداث،من4الئشولاالناسمناليريعرفهالا

قدالققالا!بهذهأهليمنيزخليالكتاهم!إليهتقعالخذتفلعليقرؤها،من

ثمقكل!ىالنبيعلىالصلاةفيوالإطنابعليهوالثناءالقهبخمدالكتاتائتذأ

لهعلملاالذيالخذثفيظنوشزه،اختراعهؤخفىكفرهبذقيتيذلكأتتخ

وأالعلماءمنعايمالكتابلذلكالواصغأنالناسمنواليفزوالأعجمى

ومنالأوثانغتذةفيهايراهماالأفةهذهفييعتقدولعفهالفقهاء،منفقيه

.(4)"الشيطانووالىالفةبازز

.(39)صالعبادأفعالخلق(1)

.(1/661)المريسيعلنقفالدارمي(2)

القدوةالإمامبطة،ابن،اللهعبدأبو،الحنبليالعكبريمحمدبنمحمدبناللهعبيد(3)

،الدعوةمستجاببالمعروفأقارآكان،(ـه034)سنةولد،المحدثالفقيهالعابد

.(533-61/952)السيرانظر:.(ـه387)سنةتوفي

.(373-372)عوالإبانة)4(الث!رح
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمنةأهلحم!نم

وعلىالثهعلىوالافتراءوالبدعةالكفرإلىبهايؤذيعفاالنفسحفظ-5

يشعر.أندوندينه

الناسأشدمنأنهميظنقولهمالجاهلسمعفإذا"أحمد:الإمامقال

لاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهميعودإنماأنهميعلمولا،دتهتعظيمآ

.(1)"اللهفيفريةإلاقولهميقولون

فإنوأسبابها،الفرقةعنوالمعدالجماعةبلزومالأمرمعنىتحقيق-6

التفرقوقعوما،والنزاعالخلافبمواطنبصيرأكانبالشبهعالمأكانمن

بها.والانخداعالباطلمنالشبهفيبماالجهلبسببإلاالجماعةعنوالخروج

أهلمنفيهايكونأنبوجوبالأمةهذهعلىالكفائيالفرضتحقيق-7

وأساليبهمالباطلأهلبشبهودرايةفطنةذايكونقنفيهوالرسوخالعلم

لولأنهالمنكر؟عنوالنهيبالمعروفالأمربواجبقيامذلكوفي،الماكرة

فيالمنكرمنعليهاشتملتوماالمنكرةالشبهيعرفمنالأمةفييكنلم

الواجب.ذلكيتحققلمعرضهاوطريقةمضمونها

لا"الزناد)2(:أبوقالواستمرار،تجذدفيتزاللاالشبهأنوخاصة

فييومكلفهم،سواهأميرإلىالجدلنقلهمإلاأعجبهم!انأميرعلىتقيمون

.(3)"وضلالودينجديدةشبهة

.(22)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

الإمامالزناد،بأبيويلقب،الرحمنعبدأبو،المدنيالقرشي،ذكوانبناللهعبد(2)

أئمةومنالإسلامعلماءمنوكان،(ـه65)سنةنح!ولد،المفتيالحافظالفقيه

.(154-5/544)السير:انظر.(ـه013)سنةتوفيالاجتهاد،

.(76)صالعبادأفعالخلق(3)
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ومعرفة،حالهموانكشالهت،والشبهاتالبدعبأهلالاغترارعدم-8

وأساليبهم.طرائقهم

.(1)"بشيءيؤمنونلاأنهمللناستبتنذلكفعند"أحمد:الإمامقال

بالشبهفالعالمنقضها،عليهئئتىالذيالمتينالأساسهوبالشبهالعلم-9

ويكشف،الشبهتلكمنويحذرهم،الحقللناسفيبتن،لذلكيتصذىالذيهو

التأسيشرفينالممن-بذلك-وهو،وضلالوزللخللمنفيهامالهم

وإبطالها.الشبهدحرفي،باللسانالجهادبواجبوالقيامبالأنبياء،

بالشبه:العلممراتب-ب

فضلأ-العلماءكلليسفإنه؟واشتباهوتلبيسلئسمنالشبهةفيلما

مراتب،لهبهاالعلمإنبل،بالشبهالعلمفيواحدةدرجةعلى-غيرهمعن

نقلعلىفأقتصرشافيأ،وافيأبيانأالمراتبتلكالقيمابنالإمامبئنوقد

سبيلكتابهفيبتنقدتعالىوالثه":!قال،عليهمزيدولابتمامهكلامه

وعاقبةمفصلةهؤلاءوعاقبة،مفصلةالمجرمينوسبيلمفصلةالمؤمنين

هؤلاء،وأولياءهؤلاءوأولياءهؤلاء،وأعمالهؤلاءوأعمال،مفصلةهؤلاء

والأسبابهؤلاءبهاوفقالتيوالأسبابلهؤلاء،وتوفيقهلهؤلاءوخذلانه

وأوضحهماوكشفهماكتابهفيالأمرينسبحانهوتجلاهؤلاء،بهاخذلالتي

.والظلامللضياءالأبصاركمشاهدةالبصائرشاهدتهماحتىالبيانغايةوبينهما

.(12)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحم!نم

وسبيلتفصيليةمعرفةالمؤمنينسبيلعرفواودينهوكتابهبالتهفالعالمون

الطريقللسالكيستبينكماالسبيلانلهمفاستبانت،تفصيليةمعرفةالمجرمين

وأنفعهمالخلقأعلمفهؤلاء،الهلكةإلىالموصلوالطريقمقصودهإلىالموصل

أتىمنجميععلالصحابةبرز،الهداةالأدلاءوهملهم،وأنصحهمللناس

والسبلوالشركوالكفرالضلالسبيلفينشأوافإنهم،القيامةيومإلىبعدهم

تلكمنفأخرجهمالرسولجاءهمثم،مفصلةوعرفوهاالهلاكإلىالموصلة

الشديدةالظلمةمنفخرجوا،المستقيماللهوصراطالهدىسبيلإلىالظلمات

إلىالغئيومن،العلمإلىالجهلومنالتوحيد،إلىالشركومن،التامالنورإلى

فعرفواوالبصائر؟الهدىإلىوالعمىالحيرةومن،العدلإلىالظلمومنالرشاد،

الضد،حسنهيظهرالضدفان،فيهكانواماومقدار،بهوظفروانالوهمامقدار

ونفرة،إليهانتقلوافيماومحبةرغبةفازدادوابأضدادها،الأشياءتتبينوإنما

،والإسلاموالإيمانالتوحيدفيالناسأحبوكانواعنه،انتقلوالماوبغضأ

التفصيل.علىبالسبيلعالمينضدهفيوأبغفالناس

تفصيلعالمغيرالإسلامفينشأمنفمنهمالصحابةبعدجاءمنوأما

اللبسفإن،المجرمينبسبيلالمؤمنينسبيلبعفتفاصيلعليهفالتبس،ضده

المجرمينسبيليعرفلمفمن،..أحدهما.أوبالسبيلينالعلمضعفإذايقعإنما

...المؤمنينسبيلمنأنهاسبيلهمبعضفييظنأنأوشكلهتستبنولم
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التمهيد

:فرقأربعالموضعهذافيوالناس

التفصيلعلىالمجرمينوسبيلالمؤمنينسبيللهاستبانمن:الأولى

الخلق.أعلموهؤلاءوعملا،علما

بسبيلوهؤلاء،الأنعامأشباهمنالسبيلانعفغجيتمن:الثانيةالفرقة

أسلك.ولهاأحضرالمجرمين

ضدها،دونالمؤمنينسبيلمعرفةإلىعنايفصرفمن:الثمالثةالفرقه

سبيلخالفماكلوأن،والمخالفةالجملةحيثمنضدهايعرففهو

خالفمماشيئاسمعإذابل،التفصيلعلىيتصورهلموان،باطلفهوالمؤمنين

بطلانه،وجهومعرفةبفهمهنفسهيشغلولمعنهسمعهصرفالمؤمنينسبيل

إليهاتدغهولمبقلبهتخطرفلم،الشهواتإرادةمننفسهسلمتمنبمنزلةوهو

ويجاهدونهانفوسهمإليهاوتميليعرفونهافإنهم،الأولىالفرقةبخلاف،نفسه

...لئهتركهاعلى

وحلإرها،،لتهفأبغضها،وطرقهوالباطلوالشركالباععرفمنوهكذا

شبهةتورثهولا،إيمانهوجهتخدشيدغهاولم،نفسهعنودفعهامنها،وحذر

عنها؟ونفرةلهاوكراهةلهومحبةالحقفيبصيرةبمعرفتهايزدادبلشكا،ولا

لهوتصورتبقلبهمرتكلمافإنه،بقلبهتمرولاببالهتخطرلاممنأفضل

...بهإيمانهفيقوى،بهوسرورابقدرهومعرفةللحقمحبةازداد

المؤمنينوسبيلمفصلةوالكفروالبدعالشرسبيلعرفتفرقة:الرابعةالفرقة

فعرفهاالبدعأهلومقالاتالأممبمقالاتاعت!ىممنكثيرحالوهذا،مجملة

وإنمجملةمعرفةعرفهبل،كذلكالرسولبهجاءمايعرفولمالتفصيلعلى
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والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجم!نم

والظلمالشربطرقعارفاكانمنوكذلكبعفالأشياء...،فيلهتفضلت

يكونالأبرارسبيلإلىعنهاورجعتابإذالهاسالكاالتفصيلعلىوالفساد

تصرفهافيعمرهأفنىمنمعرفةالتفصيلعلىبهاعارفغيرمجملابهاعلمه

وسلوكها.

وتبغف،لتجتنبأعدائهسبيلتعرفأنيحبسبحانهاللهأنوالمقصود

الفوائدمنالمعرفةهذهوفى،وتسلكلتحبأوليائهسبيلتعرفأنيحبكما

.(1)"اللهلاإيعلمهمالاوالأسرار

عل!كا:الرذفيبالغصبهأثرالعلم-ب

والقولالظناتباععنونهى،فيهورغبمكانتهوأعلىالعلممنزلةاللهرفع

وجهادأ.ودفاعأ،ودعوةتقريرأبهالعملالمسلمعلىيجبمماوهذاعلم،بغير

الباطلمنالشبهةفيماجهلمنأنهو:هناذكرهينبغيماأولفإنولذا؟

ليسلأنهعليها،الرذفييخوضلاأنعليهيجبفإنهبهعلمهضففأو

حالههذهكانتومنتصؤره(،عنفرعالشيءعلىف)الحكم،لذلكأهلأ

ينفع.مماأكثريضزوقد،الإحسانيريدحيثمنيسيءفإنه

علمهفإنباطليمنالشبهةفيبماوفطنةوبصيرةعلمذاكانمنلكن

الآثار:تلكومنإياها،ونقضهعليهارذهفيالأثرأكبرلهسيكون

الباطل،منفيهاليسقوماالحقمنعليهاشتملتمايعلمبالشبهةالعالم-1

الحق.منفيهامادونالباطلمنفيهاماإلىمتجهأللشبهةنقضهفيكون

.(011-801)صالفوائد(1)
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ديس!متلا

ودفعهالدحفالشبهة-فإنهالشبهةفيالتيالمخالفةبحقيقةولعلمه-2

المخالفيقدرلاالتيالقويةالصحيحةالأدلةانتقاءمنيتمكن-ونقضها

دفعها.على

باطلهملترويجالشبهأهلاستخدمهاالتيالملتويةبالأساليبولعلمه-3

التيالصحيحةالشرعيةالأساليباستخداميتقنفإنه؟الحقلباس!الباسه

.العرضفيوقؤةالاستدلالفيبإحكايمالباطلترذ

تنوعتمهمابهينخدعلافإنه؟الشبهةفيالفقئسبالباطلولعلمه-4

أصلهايعرف،بالشبهاتبصيرفهو،طرحهأسلوبتغيرأوعرضهطريقة

وأهدافها.ونظائرهاونشأتها

!ح!!!!6!ح!
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

الخامسالمطلب

الشبهنقضشروط

نقففيتوفرهايجبالتيالشروطببيانوحديثأقديمأالعلمأهلغيي

رئيسة:أقسامتحتجمعهايمكنالشروطوهذه،الشبه

الفصبه:ينقضفيمنتوفرهايجبشروط-لأولالقهمع

منها:،كثيرةوهي

:عالاخلا-1

فإن،تعالىدثهوقصدهيخلمنيتهأننقفالشبهأرادمنعلىفيجب

مرضاته،بهيقصدلوجههخالصأيكونأنالثهإلىبهيتقربعمليكلفيالأصل

الثه؟إلىبهايتقربالتيالأعمالومنالجهاد،أفضلمنالشبهنقضىكانولما

في!لأختز:سبحانهقال،تعالىاللهلوجهخالصةبذلكالقائمنيةتكونأنلزم

تقعلؤقنآلتا!ينتفاضمنجآؤمغزوني\ؤآشزبم!دقةتنالأتؤنهخين!صير

.!411:النساء9(غطيهاآتجرالؤ:ليهقسنؤتآدنرسقضخالضلهثأفيغآةد

بنقفويقصديريدأن:هيأمور،عدةيشملوالقصدعالنيةوإخلا

يأتي:ماالشبه

وتعالى.تباركاللهمنوالثوابالأجز-1

أمرهما.واممسالورسولهالنهطاعه-2

.الصوابوإظهارالحقإحقاق-3
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ديك!متلا

.والشكوكالأوهام!ازالةالباطلمحق-4

.ونشرهونصرتهالحقأهلمذهبصحةإثبات-5

الشبهوضعفحجفوقؤةالإسلامنقاءبإظهار،المؤمنينتثبيت-6

أهلها.وحقيقةحقيقتهاوبيان

الحق.إلىلرذهموالسعي،الشبهأهلنصح-7

والفجب،الكبر،:منشيءقلبهيخالطلاأنالمقابلفيعليهويجب

.(1)والمفاخرةوالمباهاةالعلو،وحب،المغالبةوقصدوالغرور،

:الاتباع-2

الصحابةوعملوالسنةالكتابيتبعأنالشبهلنقفررتصذىمنعلىفيجب

العمل،لقبولالثانيالشرطهووالسنةللكتابالاتباعفإن،بعدهممنوالأئمة

مستوفئ.صحيحأعمليأتطبيقأالاتباعطتقواالذينالجماعةهموالصحابة

الكتاباتبعإذاإلامستوعبأيكونلاشبههمونقضرالباطلأهلعلىوالرد

وجهمنللشبهنقضهفيوالسنةالكتابوافقفمنوإلا،الوجوهكلمنوالسنة

الكتابفيهخالفالذيالوجهمنخصومهفيهطمعوجه؟منوخالفهما

.(2)والسنةالكتاببهخالفمماعليهوافقهمبماعليهواحتجوا،والسنة

علىالرد،(529)صالجدلفيالكافية،(9)صالحجاجترتيبفيالمنهاجانظر:(1)

الجدلمنهج،(86-85)ع-الردودمجموعةضمن-الإسلامأصولمنالمخالف

.(24-1/38)ظرةلمناوا

.(4/5521)المرسلةالصواعق،(6/012)والنقلالعقلتعارضدرء:انظر(2)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلج!نم

منها:أمور،بجملةيكونالشبهنقضفيوالاتباع

وفقويسيرعليها،ويعتمد،والسنةالكتابنصوصإلىيرجعأن-1

الباطل،وإبطالالحقبإحقاقتكفل"أنهأخبرتعالىالثهفإنوطريقها،دلالتها

يدمغهماوالبيانوالعلمالحقمنينرلاللهفإنبهوخودللهيلباطلكلوأن

مضمحل:أي118الأنبياء:1(زأهقهؤ!قإدا،بطلانهأحدلكلويتبينفيضمحل

نقليةولاعقليةشبهةمبطليوردلا،الدينيةالمسائلجميعفيعائموهذافالؤ،

ماوالنقليةالعقليةالقواطعمناللهأدلةوفيإلاحقرذأوباطلإحقاقفي

.(1)"أحدلكلبطلانهمتبيقهوفإذا،ويقمعهالباطلالقولذلكئذهب

فعلكما"!وو،النبيبهجاءلبعفمازذنقفالشبهةفييكونلاأن-2

السنةعنأبعدهمالذينوالمبتدعةالكفرأهلشبهنقضهمفيالكلامأهل

فلا!ى،الرسولبهجاءمابعضربرذإلايتئملابطريتينقضهافأرادوا،منهم

الكفارجاهدواولا،والاتباعالإيمانحقواتبعوهالرسولبهجاءبماآمنوا

الجهاد)2(.حقوالمبتدعة

ينقضهوإنما،مثلهأوآخربباطلالشبهةفيالذيالباطلينقضلاأن-3

عنوغنىوهدايةكفايةالحقوفي،والسنةالكتابعليهاشتملالذيبالحق

:وقال،"!جوابها؟فياتسعوابدعةرجلابتدعكلما"أحمد:الإمامقال،الباطل

.(3)"بمحدثةعليهمرذالذيربهيستغفر"

.(052)صالرحمنالكريمتيسير(1)

.(1/373)التعارضدرء:انظر(2)

.(3/552)للخلالالسنة(3)
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ديس!متلا

3-العلم:

وعنبه،لهعلملاماالعبدتتتعوعنعلم،بغيرالقولعننهىالثهفإن

مالتتىؤلاتقف!:تعالىقال،علمبغيروحافيجادلمنوذئم،بعلمإلاالمجادلة

،614:الفكبهوتأ(أخصصنقيبآليئإلأآتجتتآفلؤلامخدئوأ!،136:ءاالإس9(عقزيهلك

.166:عمرانآلأ(عفمبهثكمليتىييمائحآصنبرءمجتمنخيتمتكمييماحخخئضفؤلأءكأنئم!

إذاوالمناظرةالمجادلةعنينهونوقد":تيميةابنالإسلامشيخقال

يفسدهأنعليهفمخاف،الشبهةوجواببالحجةالعلمضعيفالمناظركان

علوجمنقوياعلجايقاتلأنالمقاتلةفيالضعيفينهىكما،المضلذلك

.(1)"منفعةبلاالمسلمينويضريضرهذلكفإنالكفار،

أمور:عدةيشتمل-هنا-والعلم

الأمة.سلفعليهوكانوالسنةالكتابعليهاشتملالذيبالحقالعلم-1

وينقضه.عليهيتزذ،الشبهةفيالذيبالباطلالعلم-2

عمومأ--الشبهنقضرفيالمعتبرةالصحيحةالشرعيةبالطرقالعلم-3

.-خصوصأ-عليهاالمردودالشبهةيناسبوبما

بذلك.المتعلقةوالأحوالوأتباعهاالشبهةنشأةبأسبابالعلم-4

فمن:عليهبهالثهيفتحوما،تأفلهوحسب،منزلتهعالمكليترلولهذا"

منومنهم،حكمهمفيومنالملاحدةعلىللردتأقلهيكونمنالعلماء

أصحابعلىللردالمتأهلومنهم،الباطلةوالأديانالمللأهلعلىللرديكون

.(7/731)رضلتعاادرء(1)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

علالردبتوليالمتمكنومنهم،الإسلامإلىالمنتسبينالمبتدعةمنالضغار

ومحاجتهمالصنوفهذهكسرلهاللهيجمعمنومنهم،الفقهيةالشذوذاتأرباب

.(1)"العلماءمنأفذاذفيذلكسبحانهاللههتأكما،بالحق

الفاضلة:الأخلاق-4

كلفيواجبةوهي،والاستقامةوالإنصافوالعدلوالأمانةالصدقمن

العظيم.الكفائيالفرضلهذاتصذىمنبهايتصفأنفيتعينحال،

:اس!ضقنالمرادالهمص!سةفيتوقرهايجبشروطالثافط-القهمهمم

يت!قوكلفيإليهيصارلافإنه؟الدينفيعاليةمنزلةمنالشبهلنقضىمامع

بل،الإسلامأهلبيننشأتأوظهرتشبهةكلعلىئرذولا،بإطلاقوحالي

محمودأالنقفسكانتوفرتإذا؟وشروطضوابطمراعاةمنذلكفيبدلا

عنه.مرغوبأمهجورأمذمومأكانوغلإمتفقدت!اذا،فيهمرغوبأممدوحأ

الاتية:النصوعررفيظاهرهوكما،الإسلامأئمةبينهاالضوابطوهذه

يدعيممنأحدعلىالاحتجاجإلىنضطرأناظنناوما":الدارميقال-1

فيالملحدةالعصابةبهذهابتليناحتىبهوالإيمانالعرشإثباتفيالإسلام

نشكوالثه!الىقبلنا،الأممفيهتختلفلملمابالاحتجاجفشغلونا،اللهآيات

.(2)"نستعينوبهنلجأوإليه،الإسلامعرىمنالعصابةهذهأوهتما

.(59-58)ص-الردودمجموعةضمن-الإسلامأصولمنالمخالفعلالرد(1)

.(32)عالجهمية)2(الردعل
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ديك!متلا

كثيرذكرنحبلاوالنظرالكلاممنكثيرةحججعليهمثم":وقال-2

.(1)"الناسضعفاءقلوبتحتملهالاأنمنتخؤفآمنها

المريسيضلالاتبإذاعةالمعارضهذابدأكمماولولا":وقال-3

بعضبقلوببعفكلامهيعلقأنمخافةكلامهبذكراشتغلنامافيكموبثها

تأويلهإلىيدعوهمأنأو،ضلالوفيخالقهممنشكفيفيلقيهمالحفال

وسمت،بجلالهواستخفاف،الربفيووقيعةتنقصكلامهخللأن؟المحال

لأن:المباركبنعبداللهقالولذلك،ويرهبالكفريتخوففيهالتنازعوفي

فمن،...الجهميةكلامأحكيأنمنإلمنأحبوالنصارىاليهودكلامأحكي

فيكمالمعارضأذاعهاحتىنقائصهوإذاعةفيهالخوضكرهناذلكأجل

الناسودعابثهامنعلىالإنكارإلايسعناألافخشينا،أظهركميبنوبثها

النساءمنالغفلةوأهلالناسضعفاءعنومحاماة،...اللهعنمنافحةإليها؟

.(2)"ويفتتنوابهايضلواأنوالصبيان

مناظرةمنأعظمجنايةالمسلمينعلىخييفما":اللالكائيوقال-4

الجملة،تلكعلىالسلفتركهممماأعظمذلولاقهرلهميكنولم،المبتدعة

حتىسبيلا،بدعتهمإظهارإلىيجدونولاودردا،كمداالغيظمنيموتون

الإسلامهلاكإلىلهموصارواطريقا،إليهالهمففتحواالمغرورونجاء

وطرقت،بالمناظرةدعوتهموظهرت،المشاجرةبينهمكثرتحتىدليلا،

.(3)"والعامةالخاصةمنعرفهايكنلممنأسماع

.(32)صالجهميةعلىالرد(1)

.(461-1/141)المريسيعلىالدارمينقض(2)

.(1/91)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(3)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

بينتقد-هنالذكرهالمقاميتسعلامماوغيرها-النصوصفهذه

وهي:نقضها،المرادالشبهةفيمراعاتهايجبالتيوالشروطالضوابط

المجهولةأوالمطرحةالأقوالقبيلمننقضهاالمراليالشبهةتكونلاأن-1

والعامة،الناسبينلهاونشرإشهارنقضهافيفيكونذلك،ونحوالمهقلةأو

وإخماللإماتته؟أحرىالمطزحالقولعنالإعراض!:(1)مسلمالإمامقال

.(2)"عليهللحفالتنبيهأذلكيكونلاأنوأجدر،قائلهذكر

رواجأبينهموراجتوأذيعتالناسبينوربتتقدالشبهةتكونأن-2

الشأنهذافيالكلامعنالنظرأهلإعراضرأيتولما":(3)قتيبةابنقالتتنأ،

إلىنجم،حينعنهالقناعوبكشفبدا،حينبالدواءتلقيهوتركهم،وقعمنذ

عليهونشأ،الكهلفيهالخطأعلىوجرى،رأسهوبسق،أساسهاستحكمأن

.(4)!...علياللهأوجبهماتركفيعذرألنفسيأزلم؟...الطفل

الحافظالكبيرالإمام،الحسينأبو،النيسابوريالقشيريمسلمبنالحجاجبنمسلم(1)

سنةتوفي،وقتهفيالدنياحقاظأحد،(ـه402)سنةولد،الصادقالحجةالمجؤد

.(585-557/12)السيرهـ(.انظر:261)

.(1/28)مسلمصحيحمقدمة(2)

ثقةكان،الفنونذوالكبيرالعلامةمحمد،أبو،الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبد(3)

.(ـه276)سنةتوفي،الناسوأياموالأخبارالعربياللسانعلمفيرأسآفاضلأدتنأ

.(203-13/962)السير:انظر

.(13-12)صالجهميةعلىوالرداللفظفيالاختلاف(4)
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ديم!متلا

المقصودبهايحصلالتيالحاجةقدرعلىنقفالشبهةفييقتصرأن-3

يتخاؤزبحيثذلكيتوشعفيولافيها،الذيالباطلورذالشبهةزيفبيانمن

يعرفونيكونوالمماوشبههمالبدعأهلأقوالمنالناسبينفتنتشرالمقصود

بدعهصاحبتمكنوالا":(1)الأوزاعيقال،وعقولهمقلوبهمتحتملهولا

.(2)"ارتيابأفتنتهمنقلوبكمفيورثجدالمن

ال!ثهمبه:نقضط!بقةفيتوفرهايجبشروط-الثالثالقهمع

البحثهذاإنبلكلها،لذكرهاالمقاميتسعلاقدوافرةالشروطوهذه

بعضها:ذكرعلىهخاسأقتصرفإنيولذا؟،بذلكمتعققكفه

هباءوتصييرهازيفها،وكشف،المخالفلشبهةالنقضإحكام"-1

الحقبهيلبسكتقفقللقارئولاللمخالفيبقىفلاوبالتاليمنثورا...،

تيمية:ابنالإسلامشيخقال،(3)"وضعفهالردلوهاءالحقويوهن،بالباطل

الجوابيكونأنبدلاالمسلميندينمنالمعلومةالأمورأنيعقمأنيحب"

أهلمنيسلكهمنيسلكهمابخلاف،فيهشبهةلاقاطعاجوابايعارضهاعما

وإنما،والبراهينبالأدلةواليقينالعلميبينونأنهميزعمونالذينالكلام

عندهمأنفسهمفيوهم،والشبهاتالشكوككثرةكلامهمفيالناظريستفيد

أهلوعالمالإسلامشيخعمرو،أبو،الأوزاعييخخدبنعمروبنالرحمنعبد(1)

سنةتوفي،والحديثوالفقهالعلمكثيرفاضلآخيراوكان،(ـه88)سنةولد،الشام

.(134-7/701)السير:انظر.(ـه571)

.(491)ععنهاوالنهيالبدع(2)

.(65)صالإسلامأصولمنالمخالفعلىالرد(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفطالهمصنةأهلحس!نم

هذافيأحدهميقولولهذا،قاطعبرهانإنهيقولونفيماوشبهةشك

منفكل،...البرهانذلكيفسدآخرموضعوفي،قاطعبرهانإنه:الموضع

الإسلامأعطىيكنلمدابرهمتقطعمناظرةوالبدعالإلحادأهليناظرلم

الصدورشفاءبكلامهحصلولا،والإيمانالعلمبموجبوقىولاحقه،

.(1)"واليقينالعلمكلامهأفادولا،النفوسوطمأنينة

.-بيانهسبقكما-نقفالشبهفيوالسلفوالسنةالكتابطريقةاتباع-2

بالمسلميليقلاالذيالسعىوالخلقالبذيءالفاحشالكلامعنالبعد-3

.حالكلفي

فيالذيللباطلوبغضه،تقريرهيريدالذيللحقحبهيدفعهلاأن-4

فيهاالذيالباطلرفعفيالغلؤأو،الشبهةفيالذيالحقإنكارإلى؟الشبهة

درجته.فوق

منزلته.عنويرفعهفيهويغلوعندهالذيللخقيتحقسلاأن-5

نقضها،المرادالشبهةيناسببماوتنويعهاالأدلةحشدفييجتهدأن-6

كثيرةوعقليةنقليةبأوجهواحدةشبهةنقضواالأئمةمنوافرأعددأنجدولذا

الخمسين.تجاوزتوربما،العشرةتتجاوزقد

ويجتهدالصحيحةالطرقمنمعهايتلاءمبماشبهةينقفكلأن-7

.(2)كلذفي

.(1/753)رضلتعاادرء(1)

منهج،(7.-59)صالإسلامأصولمنالمخالفعلىالردإلى:ذلكفيويرتجع(2)

.(738-2/685)الاعتقادمسائلتقريرفيوالمناظرةالجدل
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القمهـسيد

الرابعالمبعث

والبدعة(6الأهواأهل)دالتعديف

الأولالمطلب

واصطلاحالغة(الأهواء)بالتعريف

أولأ-تعرلف*هواءلغة:

مصدر:-اللغويمعناهأصلفي-و)الهوى)هوى(،جمع)الأهواء(:

الشيءإلىالإنسانميل:والهوىأحب،:بمعنىتفوى(-)قوقيالفعل

.(1)قلبهعلىوغلبق،إياهوإرادتهومحبته

،(2)والسقوطالخلوعلىيدلوالياء(والواوالهاء)وهومادتهوأصل

يسقطه:)أيبصاحبهيهويلأنه)هوى(إليهويميلالإنسانيحبهمافسمي

،(3)(الهاويةالنارفيالآخرةوفي،داهيةكلفيالدنيافييسقطهفهو؟ينبغيلافيما

بصاحبهاتهويلأنهاأهواءالأهواءسميتإنما!:!ح(4)الشعبييقولذلكوفي

المصباح،(374-51/373)العربلسان،(984)صالقرآنألفاظمفرداتانظر:(1)

.(133)!لمنيرا

.(6/51)اللغةمقاييسمعجمانظر:(2)

.(849)عالقرآنألفاظمفردات،(6/16)السابقالمصدرانظر:(3)

عمرخلافةمنخلتسنينلستولد،الكوفيعمروأبوالشعبيشراحيلبنعامر(4)

والعلمالحفظفيزمانهواحدوكان،الصحابةمنكبيراعدداوأدركالمشهور،على!ط

.(62-ه2/426)التهذيبتهذيب.بعدها:وقيل،(ـه031)سنةتوفي،والفقه
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.(1)"النارفي

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

نأوذلك،(2)ريخكلمنخاليلأنه-أيضآ-بذلك)الهوى(وسمي

،والمذموموالمحمودوالشر،الخيرفييكون-إطلاقهأصلفي-()الهوى

صارحتى،الحقخلافكانوماالمذمومالميلعلىالهوىإطلاقغلبثم

ذلك،عنيخرجهبماالهوىنجتإذاإلا،الإطلاقعندالمتبادرهوذلك

سبحانه:قولهالعزيزالثهكتابفيجاءوقد،(3)للصوابموافقهوى:كقولهم

بغترممدكلهولةآئغمئقآضحلومنهتمآقواتتبعولتآتمافآغلتملكلؤي!تتجيبوانجإيئ!

لهوىالأن؟للتأكيد(آدتعشنىبغترممدى!قوله:فقيل،015:القصص9(آدتوشنى

.(4)الحقفييكونقدالهوىلأنللتقييد؟:وقيل،كذلكإلايكونلا

ذكرما":حم!(5)طاووسقال،الذمبهمرادألأإالقرآنفيالهوىتيردولم

السنةأهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي،(1/012)سننهفيالدارميأخرجه(1)

له.واللفظ(4/032)الأولياءحليةفينعيموأبو،(1/013)والجماعة

.(6/16)اللغةمقاييسمعجم(2)

المنيرالمصباح،(374-373/15)العربلسان،(2/392)المغربانظر:(3)

.(1/539)والحكمالعلومجامع،(331)ص

.(432-2/143)القرآنعلومفيالبرهان،(4/279)التنزيلأنوار:انظر(4)

القدوةالفقيهالحافظ،الجندياليمنيثمالفارسيالرحمنعبدأبوكيسانبنطاووس(5)

الصحابة،منخمسينوأدركذلك،قبلأو!عثمانخلافةفيولد،اليمنعالم

ومناليمنأهلعتادمنوكان،أصحابهكبراءفيمعدودوهومذةعباسابنولازم

.(94-5/38)السير:انظر.ومائةستةعامتوفي،التابعينسادات
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ديس!متلا

.(1)"عابهإلآالقرآنفيهوىالثه

قسمين:إلىالذمأوالمدحباعتبارينقسم-إذأ-فالهوى

المحمود.الميلبهويرادفيطلق-1

الإطلاقعندوالمتبادرالغالبوهو،المذمومالميلبهويرادويطلق-2

سبق.كما

أيضأ:قسمينإلىبهالمرادباعتباروينقسم

النفس.ميل:أيالمصدر،بهويرادالهوىفيطلق-1

وتشتهيه،وتحبهالنفستهواهما:أي،المفعولاسمبهويرادويطلق-2

ؤآقا!:تعالىقوله:الإطلاقهذاومن،(2)إياهوكراهتهابغضها:ذلكويتبع

لأنالشر؟منتهواهعما:أي،14.:النازعات9(آقوكنعقآلتقتقؤتهىزيهءققات!خافقن

وإنما،ئمقكلاقدذلكفإن،عليهيلاملاالإنساننفسفيالذيالهوىنفس

.(3)اتباعهعلىئلام

.(1/513)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(1)

.(28/132)الفتاوىمجموع(2)

الفتاوىمجموع،(374-373/15)العربلسان،(2/392)المغربانظر:(3)

.(2/298)القرآنعلومفيالبرهان،(28/132)،(01/586-584،588)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلمن!كلح

اصهطلاحآ:يهواءتعربفثانيآ-

منتستلذهماإلىالنفسقتلان":بأنهالاصطلاحفيالهوىعزف

شهوةعنناشئنفسانيغزض":وقيل.(1)"الشرعداعيةغيرمنالشهوات

.(2)!الشهوةيتبعرأي":وقيل.(2)!الثهأمرغيرفينفس

النفسإليهتميلماعلىالهوىقصرتأنهاالتعريفاتهذهمنويلحظ

كلامعليهجرىالذيأنإلا،اللغويللمعنىالموافقوهو،الشهواتمن

يطلقالهوىأنهووغيرهموالحديثالتفسيرأئمةمنبعدهمفمنالسلف

:(3)أمرينعلى

الشهواتمنتستلذهماإلىالنفسميلوهوالدنيا،فيالهوىأولهما:

الفجورإلىبصاحبهفؤذوهوذلك،ونحوعصبيةأوجاهأومالمنالمحرمة

.-بالتهوالعياذ-الكفرفيئزديهوقد،والعصيانوالفسوقالدنيافي

إلىوالسنةالكتابموجبعنبالخروج؟الدينفيالهوىوثائيهما:

،والنفاقالكفرإلىومآله،الفاسدةوالعقائدالمحدثةوالبدعالباطلةالمذاهب

.(4)أهلهعلىنكيرهموعظم،منهالسلفتحذيراشتدالذيوهو

.(962)صالكليات:وانظر،(532)صالتعريفات(1)

.(1/202)فيفالقدير(2)

.(2/651)اللهفانإغاثةانظر:.الشبهاتوفتنة،الشهواتفتنة:القيمابنسماهما(3)

،(143-28/132،142)(333-18/316،332)الفتاوىمجموعانظر:(4)

فيض،(671-2/165)اللهفانإغاثة،(7.1-1/251)المستقيمالصراطاقتضاء

وتفرقهمالمسلميناختلافأسبابفيمقدمة،(5/56)(2/011)(1/202)القدير

.(47-46)ىع
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ديك!متلا

:-نظريفي-للصوابالأقربالاصطلاحيفالتعريف؟ذلكعلىوبناء

ئلائمشهوةنيلإلىالنفسميل"وهو:،الحكيموعبدالعبدةمنكلتعريف

.(1)"عققهائوالهقشبهةاتباعأوطبغها،

السلف:وآثاروالسنةالكتابفيمجموعينالأمرانهذانجاءوقد

فوةمنكتمآشصذ!انؤأقنيكئميحن!كالدينى:تعالىالثهيقول:الكتابففي

منآلزليئآشتئتعاخ!!ققحنقآشتتتغتمتحقعهزقآشتختعوأوآؤبهاؤآكثرآقؤلا

هو(بالخلاق)الاستمتاعو،169:التوبة9(خاضوأؤصتئمكألذىتحقعهزقتيكم

.(2)الشبهاتهو(بالباطلو)الخوضأجلها،منوالعملوشهواتهابالدنياالتمتع

نإ!:قال"شىالنبيعن!الأسلميبرزةأبيعنأحمدالإماموروى

الهوكط"ومضلاتوفروجكمبطونكمفيالغيشهواتعليكمأخشىمما

.(3)"الفتنومضلات":روايةوفي

قدهوىصاحب:صنفينالناسمناحذروا":يقولونالسلفوكان

.(4)"دنياهأعمفدنياوصاحب،هواهفتف

.(46)صوتفرقهمالمسلميناختلافأسبابفيمقدمة(1)

.(2/661)اللهفانإغاثة،(1.-ه1/401)المستقيمالصراطاقتضاءانظر:(2)

.(1/12)الجنةظلالفيالألبانيوصححه،(4/042،423)المسند(3)

القيموابن،(1/501)المستقيمالصراطاقتضاءفيتيميةابنالإسلامشيئذكره(4)

.(2/166)اللهفانإغاثةفي
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحك!نم

تكونأنغيرمنالشرعيةالطريقةتشابهفالبدعة:!الشرعيةتضاهي"

الحدود،وضعمنها:،متعددةأوجهمنلهامضادةهيبل،كذلكالحقيقةفي

ذلك.وغير،المعينةوالهيئاتالكيفياتوالتزام

يكونحتى؟السنةبهاليضاهييخترعهاإنماالبدعةصاحبفإنوأيضأ:

بالسنة.عليهتلتبسمماهيتكونأو،غيرهعلىبهافقتسأ

المقصودهوهذا:"تعالىدثهالتعبدفيالمبالغةعليهابالسلوك!يقصد

إلىالانقطاععلىيحثفيهاالدخولأصلأنوذلكوسلوكها،بتشريعها

علىالدواممنوتسأمتملقدالنفوسفإن:وأيضأ.ذلكفيوالترغيبالعبادة

يكونلاآخرنشاطلهاحصلتعهدهلاأمرلهاخذدفإذا،المرتبةالعبادات

.(1)الأولالأمرعلىالبقاءمعلها

أكتفي،مختلفةلاعتباراتعديدةتقسيماتالبدعةالعلمأهلقسموقد

وهي:إليها)2(،والإشارةبسردهاهنا

وإضافية.حقيقيةإلىالبدعةتقسيم-1

وتزيمئة.فعليةإلىتقسيمها-2

وعملية.اعتقاديةإلىتقسيمها-3

وجزئية.كليةإلىتقسيمها-4

يسير.وتصرفباختصار(55-1/15)الاعتصامانظر:(1)

،()الاعتصامالعظيمكتابهفيالشاطبيالإمامقررهممامأخوذةالتقسيماتهذهمعظملأ(ا

.بعدهمنبنىوعليه
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ديس!متلا

ومركبة.بسيطةإلىتقسيمها-5

.وكبيرةصغيرةإلىتقسيمها-6

وعادية.عباديةإلىتقسيمها-7

.ةق!فضوككقرةإلىتقسيمها-8

بالكراهةالمرادأنعلىالتنبيهمع-ومكروهةمحرمةإلىتقسيمها-9

.-التمزيهلاالتحريمكراهةهنا

الأحكامإلىأو،ومذمومةمحمودةأو،وسيئةحسنةإلىتقسيمها-01

.والمباحوالمكروهوالمحرموالمندوبالواجب:الخمسةالتكليفية

البدعلأن؟باطلفهوالعاشرإلامعتبرةصحيحةالتقسيماتهذهوكل

ضلالة.كلها

!ح!!!!6!ح!
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلمن!كلح

الثالثالمطلب

والبدعة(الأهواء)أهلبالمراد

:(والبدعةي!هواء)أهل؟اللغويالمدلولأولأ-

اللغويمدلولهاويظهر،ومعطوفإضافيمركبمنالكلمةهذهتتكون

الآتية:النقاطبتصؤر

الاختصاعمعنىتفيدقداسبمإلىأضيفتإذاالكلمةهذه)أهل(:كلمة-1

.(1)-ذلكبيانسبقوقد-بهالناسأخص:الرجلفأهل،إليهبالمضاف

هنا--وهي،اللامبمعنىالإضافةهذهالأهواء(:)أهلفيالإضافة-2

.(2)عالاختصالام

منإليهبالمضافالمضافاختصاصمعنىالإضافيالتركيبهذافأفاد

لامبمعنىالإضافةكونجهةومن)أهل(،كلمةإضافةجهةمن:جهتين

.الاختصاص

عأصحاباختصامعنىيفيدالأهواء()أهلالإضافيفالمركبهذا"وعلى

ماوفعلهم،إليهوتميلأنفسهمتهواهمااتباعهيمجهةمنوذلكبها،الأهواء

به.مهك!متوعمل،أوقولأواعتقادمنتقتضيه

سمعتقال:!اليمانبنحذيفةحديثفيجاءالمعنىوهذا

.(75)ع:رظنا(1)

.(213-2/532)-السالكضياء:مع-مالكابنألفيةإلىالمسالكأوضح:انظر(2)
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ديم!متلا

فأيعودا؟عوداكالحصيرالقلوبعلىالفتنتعرض":يقول!رالثهرسول

بأنه:القلبهذاوصف:آخرهوفي"...سوداء(1)كتةفيهكتأشيربهاقلب

.(2)"هواهمنأشربماإلامنكرأينكرولامعروفأيعرفلا"

منوكان،غيرهأوكانماءمائعكلتناول:-الأصلفي-و)الشرب(

لهاستعاروابغفيىأوحصثمخامرةعنالتعبيرأرادواإذاأنهمالعربعادة

فيهدخلت)أشيربها(:فمعنى،(3)البدنفيإنجاعأبلغهوإذ؟الشراباسم

لااختلاطابهواختلطت،الشرابمحلمفوحفتوأكنرقها،تاما،دخولا

.(4)بالثوبالصبغيختلطكمالهانفكاك

وأن،والهوىالإنسانبينيكونعالذيالاختصانوعالحديثفبثن

يزنولا،ونهيهأمرهعنيخرجفلاوقائذا،لهمالكاهواهصارهواهاتبعمن

بميزانه.لاإالأمور

آتخذآنهه،هؤلةيتتقونآؤ!:وتعالىتباركاللهقولفيجاءالمعنىوهذا

آتخذإقق!قننيتآقزة!:الأخرىلآيةاوفي،143:الفرفان9(و!يلألخئوليهونآقآشه

آلته(بغدينماتهديهقمن!نؤةتعيروغنىؤجغلضيرءؤقيهءغليؤختملجرغنىألثةةق!آؤقؤله

فلا،بهواهديفاتخذمنأرأيت:السلفبعضقولفيوالمعنى،123الجانبة:9

للنوويمسلمصحيحشرح.نكتفهولونهبخلافشيءفينقطةوكلئقطة،:أي(1)

(2/172).

.(144)(رقمدلا\8-128/1)مسلمأخرجه(2)

.(944)صالقرآنألفاظمفردات:انظر(3)

.(2/172)مسلمصحيحشرح،(2/454)النهايةانظر:(4)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجص!نم

.(1)هبوعملركبهإلاشيئايهوى

)الأهواء(،:إليهالمضافعلىمعطوفهو)البدعة(:المعطوف-3

الاختصاعمعنىإفادةمنعليهاشتملوماعليهالمعطوفحكميأخذفهو

الاختصاعلامبمعمىالإضافةكونجهةومن،إليه)أهل(كلمةإضافةجهةمن

المعنىمثلاللغويمعناهفيكون،(البدعة)أهل:قيلوكأنه،-سبقكما-

الأهواء(.)أهلالإضافيالتركيبفيذكرهسبقالذي

:(والبدعةلأهواء)أهلبالمرادثانيآ-

أرادواالذياللقبهذامنالسلفمرادبيانفيعباراتعدةالعلملأهل

:العباراتتلكومن،وخطرهمخطئهموبيانمنهموالتحذيرأهلهذئمبه

أهلعنداشتهرماالأهواء:أهلمنالرجلبهائغذالتيالبدعة"-1

.(2)"والسنةللكتابمخالفتهابالسنةالعلم

إلىالمنسوبينمنوالسنةالكتابموتجبعنخرجمنكانولهذا!-2

.(3)ادالأهواءأهلمنئجغلوالغئادالعلماء

علىحقيقةتطلقإنما(البدع)أهلوعبارةالأهواء()أهللفظإن"-3

والاستدلاللهاوالنصربالاستنباطالهوىشريعةفيهاوقدمواابتدعوها،الذين

معبودهاتخذ:المعنىأنإلىبعفالسلفوذهب،وقتادة!عباسابنقولهذا(1)

(19/17)البيانجامعانظر:جرير.ابنرجحهالذيوهو،عبادتهه!فنتهوىما

.(25/015)و

.(35/414)الفتاوىمجموع(2)

.(22ه-2/224))3(الاستقامة
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ديس!متلا

فيهامنظورأوث!خلافأ،خلافهمغذحتى،زعمهمفيصحتهاعلى

المستدلأوالمخترعهووالمبتدع،.عنها..والجوابردهاإلىومحتاجأ

قبيلمنالاستدلالذلكأكانعليناوسواء،الاختراعذلكصحةعلى

سبحانهالثهفإن،العاميالاستدلالقبيلمنكانأوالعلمفيعبالنظرالخا

فكأنهم،مهتدونآثارهمعلى!اناأمةعلىآباءناوجدناإناقالوا:أقوامأذم

وقد،العقلأهلمنعندهمكانواإذاالآباء(:)وهوجمليدليلإلىاستدلوا

خطأكانلولأنه؟عليهفنحن؟صوابلأنهإلاوليس،الدينهذاعلىكانوا

ومنالشيوخبعملالبدعةصحةعلىيستدلمننظيروهو،إليهذهبوالما

منأوالشريعةفيالاجتهادأهلمنكونهإلىينظرولابالصلاحإليهيشار

فياستدلالأيعدهذامثلولكن،بجهلأوبعلميعملكونهولاالتقليد،أهل

بهأخذفمن،سواهماواطراحالهوىاتباعفيعمدةجعلحيثمنالجملة

منوعلامة،...الابتداعأهلمسمىفيودخلمثلهبدليلبالبدعةآخذفهو

إجمالي،أوتفصيليدليلشبهةمنعليهبمامذهبهخلافتزذأن:شأنههذا

فهو،الهوىاتباععينوهو،غيرهإلىملتفتغير،عليههولماويتعصب

.(1)"الإثميحصلوعليهحقا،المذموم

منهليسماالدينفيوأحدث،والجماعةالسنةخالفمنكلهم-4

.(2)والأعمالوالأقواللاعتقاداتافي

للكتابمخالفتهاالعلماءبيناشتهرممابدعتهكانتمنأن!-5

.(164-1/162)الاعتصام(1)

.(1/34،37)والبدعوالافتراقلأهواءافيودراساترسائل:انظر(2)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجك!نم

منفهو؟بعفالناسعلىفيهاالحقيخفىالتيالمسائلدقائقدونوالسنة

عليهحكمناالبدعةأظهرفمن،وعاميعا؟بينذلكفيفرقلا،البدعأهل

.(1)"مبتدعبأنه

بما(والبدعةالأهواء)أهلبالمرادبيانيمكنالعباراتهذهومن

الآتية:الأموريشمل

والسنة.الكتابموتجبعنالخروج.

فيوالسنةللكتابمخالفتهابالسنةالعلمأهلعنداشتهرمابإحداث.

والعمل.والقولالاعتقادأبواب

استحسنوهاأمورأوهوايتهمأشياءلابتداعهمالاسمبهذاوسموا.

الشريعة.منليست

:أصنافثلاثةعلىاللقبهذاويطلق.

لهاوالنصربالاستنباطالهوىشريعةفيهاوقدمواابتدعوهاالذين-1

وشبفهمخلافأ،خلافهمغذحتى،زعمهمفي!همحتهاعلىوالاستدلال

عنها.والجوابردهاإلىومحتاجأفيهامنظورأ

إجمالي،أوتفصيليدليلشبهةمنعليهبمامذهبهخلافيرذمنكل-2

العواممنأوعالمأكانسواء،غيرهإلىملتفتغير،عليههولماويتعصب

.والمقفدة

سواء،والسنةللكتابمخالفتهاالعلماءبيناشتهربدعةأظهرمن-3

مقفدأ.أوعاميأأوعالمأكان

.(1/221)والبدعالأهواءأهلمنوالجماعةالسنةأهلموقف(1)
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الأولىالباب

الستةأهلمنهح

والبدعةالأهوا،أهلعندالاستدلإلمنهحنقضهأ

:فصولثلاثةوفيه

استدلإلمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الأولالفصل.

بالمصادرالأصيلة.والبدعةالأهواءأهل

استدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الثانيالفصل.

.للأصولالسابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهل

استدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهجالسالث:الفصل.

الباطلة.بالمصادروالبدعةالأهواءأهل
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الاولىالمبحث

القرانيةياقبالآالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةالصمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:ال!انيالمطلب.

القرآنية.بالآيات

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

القرآنية.بالآياتوالبدعةالأهواء
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:ا!أولالفصل

بالمصادر*صيلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

الاولىالفعلى

الاهواوأهلىاسيقةلالىج!نمنقضفيالسنةأهلىج!نم

الاميلةبالمعا،رممةوالبة

الأولالمبعث

نيةالقرآبالآياقالاستدلال

السنةأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةالسمهيد:

منزلته،ورفيعمكانتهوعلؤالقرآنبهذامعرفةالأمةأعظمهمالسنةأهل

يعتقدونالذينفهم،ودعوةواحتجاجأوعملأوقولأاعتقادأبهأك!متوأشدهم

والشكوالرشادوالغيوالضلالالهدىبينالفارق،المبينالكتاب"أنه

ونحملهتذكرا،بهونسعدتبصرا،ونتأملهتدبرا،لنقرأهسبحانهأنزله،واليقين

ونواهيه،أوامرهإقامةعلىونجتهدبهونصدق،ومعانيهوجوههأحسنعلى

ورياحين،أشجارهمنسبحانهالثهإلىالموصلةالنافعةعلومهثمارونجتني

معرفتهأرادلمن،عليهالدالكتابهفهو،وأزهارهرياضهبينمنالحكم

،الظلماتلهأشرقتالذيالمبينونوره،إليهلسالكهاالموصلةوطريقه

وبينبيفالواصلوالسبب،المخلوقاتجميعصلاحبهاالتيالمهداةورحمته

إذايغلقفلاالدخولمفالذيالأعظموبابه،الأسبابانقطعتإذاعباده

والذكرالآراء،بهتميللاالذيالمستقيمالصراطوهو،الأبوابغلقت

العلماء،منهيشبعلاالذيالكريموالنزلالأهواء،بهتزيغلاالذيالحكيم

دلالاته،تختلفولا،آياتهتنقضيولاسحائبه،تقلعولا،عجائبهتفنىلا

بجستوكلماوتبصيرا،هدايةزادهاوتفكيراتأملافيهالبصائرازدادتكلما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلحم!نم:لأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وشفاءعماها،منالبصائرنورفهوتفجيرا،الحكمةينابيعلهافجرمعينه

،القلوبورياضالنفوسولذة،القلوبوحياةوجواها،أدوائهامنالصدور

الفلاحأهليا:والصباحبالمساءوالمنادي،الأفراحبلادإلىالأرواحوحادي

.(1)"الفلانخ!علىحي

يأتي:ماذلكبهايتضحالتيالمعالمأبرزومن

عنبهو*كتفاء،والكفايةالغنيةهوالكرلمالقرآنأناعتقاد-1

:(2)سواهماكل

وهما:،ومبانيهالدينقواعدمنهما،أمرينيشملوهذا

والهدىوالعلمالحقففيه،والكفايةالغنيةهوالكريمالقرآنأن:الأول

ذلككلمنوفيه،والقصمالحقوالعبرةواليظةوالبيانوالشفاءوالنور

وخير،ونفعللعبادصلاحفيهشيءمنفما،وأوفاهوأشملهوأجمعهأتفه

وينفعهم،النافعوالعلمالهدايةمنهويأخذون،دينهمأمرفيإليهويحتاجون

.وأوفاهبيالؤبأحسنالعظيمالكتابهذاعليهاشتملوقدإلا،آخرتهمفي

.(1/3)السالكينمدارج(1)

لزومأ-ولاتضمنأولامطابقة-يدذلاالكريمبالقرآنالاكتفاءأنإلىالتنتهينبغي(2)

وهديالسنةاتباعإنبلعنهما،والإعراضوالسلفالصحابةوهديالسنةتركعلى

لرسوله،اللهمنوحيالسنةفإن،الكريمبالقرآنالاكتفاءمنهووالسلفالصحابة

نهىكماربه،عنبهجاءماكلفيوطاعتهرسولهباتباعكتابهفيسبحانهأمروقد

الصحابةفيهميدخلالذين-المؤمنينسبيلغيراتباععنأيضآكتابهفيسبحانه

واكتفاء،بالسنةاكتفاء:الكريمبالقرآنالاكتفاءفيفيكون،-أؤليآدخولأوالسلف

العلم.مسائلفيالتابعينوعنعنهمجاءوبماالصحابةبهدي
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

وب!نرئورخمةوممهىشئ:لئيلجمتاآتيهمنتغقتؤترئآ!:تعالىقال

!9الإسراء:9(هـآفوملتتىيهدىآتقرإنهذاإنة!:!وقال،189:النحل9(لفمصايين

أجملالكريمةالآيةوهذه،...وأصوبوأعدلأشذهيالتيالطريقة":أي

وأعدلهاالطرقخيرإلىالهدىمنالقرآنفيماجميعفيهاوعلاجلالله

العظيم؟القرآنجميععلىلأتيناالكمالوجهعلىتفصيلهاتتبعنافلووأصوبها،

وقال،(1)"والآخرةالدنياخيريإلىالهدىمنفيهمالجميعلشمولها

هوالذيبالحقمتلتسأ":أي!051الإسراء:أ(ترذؤل!لحتيأترتنه!ؤبآتحيئ:سبحانه

والأحكامالعقائدمنعليهاشتملماوهو،الوجوهأكملعلىالعالمنظامثبات

.(2)"الباطلخالفماوكلالأخلاقومحاسن

ربيرسوليأتيأنيوشكبشر،أنافإنما،الناسأيهاألا"!س:وقال

فخذواوالنور،الهدىفيه،الثهكتاب:أولهما:ثقلينفيكمتاركوأنا،فأجيب

.(3)!-فيهورغباللهكتابعلىفحث-بهواستمسكواالثهبكتاب

بهاللههدىالذيالكتاب...وهذادا:!الخطاببنعمروقال

تعالىالثهفإن"لفظوفي."رسولهبهاللههدىكماتهتدوابهفخذوا،رسولكم

وقال.(4)""شوومحمدأبهالثههدىكمابهتهتدوننورأأظهركمبينجعلقد

.(3/71)نلبيااءضواأ(1)

.(01/5804)التأويلمحاسن(2)

مشكلشرحفيوالطحاوي،(2408)رقم(1873/4)بنحوهمسلمأخرجه(3)

.(3464)رقم(9/89)-لهواللفظ-الآثار

.(1684)ورقم(679)!لارقم(6/2639)البخاريأخرجه(4)
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نقضفيال!همنةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالج!نم

ووقاه،الضلالةمناللههداهفيهماواتبعالقرآنقرأمن":!ثعباسابن

المسلمينمنبأحدنزلما":الشافيوقال،(1)"الحسابسوءالقيامةيوم

.(2)"عليهاالدلالةسبيلاللهكتابوفيلاإنازلة

والعلومالكتبمنسواهماكلعنالكريمبالقرآنالاكتفاء:الثاني

منكانعليهاشتملفيماكافيأوافيأالكريمالقرآنكانإذافإنه،والعقول

.سواهماكلعنبهالاكتفاءالواجب

وهذا"!15:العنبهوت9(!الزيتلىث!صفألختكآئرنخاآتآتكفهزآؤتؤ!:تعالىلقا

...فإنهكثير،شيءالباهراتوالدلالاتالآياتمنفيه،جامعمختصركلام

إخبارهثم،...صدقهعلىالآياتأكبرمنأفيوهوبمجزدهبهالرسولإتيان

مطابقتهمعوالمتأخرةالمتقدمةوالغيوبالسابقينوأبناءقصمالأولينعن

أدخلماوتفيللصحيحوتصحيحهالمتقدمةالكتبعلهيمنتهثم،للواقع

أمرفما،ونهيهأمرهفيالسبيللسواءهدايتهثم،والتبديلالتحريفمنفيها

تئهلمليته:العقلفقالشيءعننهىولابه،يأمرلمليت!:العقلفقالبشيء

،والعقولالبصائرلذويالمعقولةوالحكمةوالميزانللعدلمطابقهوبل،عن!

تصلحلابحيثزمانوكلحاللكلوأحكامهوهدايتهإرشاداتهمسايرةثم

طلبعلىوعملالحقتصديقأرادمنيكفيذلكفجميعبه؟إلاالأمور

.(3)"الفرقانيشفهلممناللهشفىولا،القرآنيكفهلممناللهكفىفلا،الحق

الإسنادصحيح":وقال(3438)رقم(2/134)المستدركفيالحاكمأخرجه(1)

."يخرجاهولم

.(04!ى)العليلشفاءفيالقيمابنالإمامعنهنقله(2)

.(634-633)صالرحمنالكريمتيسير(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةيلاهواءأهلاستدلال

منعددف!رهفقد،(1)"بالقرآنتتقنلممنمناليس"همكل!ه:وقال

.(2)سواهماكلعنبهيستغننلممنالمراد:بأنواللغةالعلموأهلالسلف

:-التوراةمنورقةمنيقرأ!الخطاببنعمررأىلما-!رووقال

واتبعتموهحيأموسىكانولو،نقيةبيضاءبهاجئتكملقدبيدهنفسيوالذي"

.(3)"اتباعيإلاؤيحمعهماحتأموسىكانولو":روايةوفي،"ضللتموتركتموني

المتقدمةالكتبفيماقزرفإنه،القرآن"وهكذا:تيميةابنالإسلامشيخقال

الأدلةوبينوتفصيلا،بياناذلكوزادالآخر،اليوموعنالفهعنالخبرمن

الشرائعوقرر،المرسلينورسالةكلهمالأنبياءنبوةوقزر،ذلكعلىوالبراهين

بأنواعوالرسلبالكتبالمكذبينوجادل،كلهمالرسلبهابعثتالتيالكلية

المتبعينالكتبلأهلونصرهلهمالفهعقوباتوبئن،والبراهينالحجج

المتقدمة،الكتبفيالكتابأهلفعلهوما،وبدلمنهاحرفماوبتنلها،

بأحسنالنبواتبهجاءتماوكل،ببيانهالفهأمرمماكتموهماأيضاوبين

.(8907)رقم(6/2737)البخاريأخرجه(1)

والطحاويوالبخاريسلامبنالقاسمعبيدوأبيعيينةبنوسفيانوكيعقولوهو(2)

،2/421)عبيدلأبيالحديثغريب،(4/9181)البخاريصحيحانظر:،وغيرهم

،(2/5)للأنباريالزاهر،(353-347/3)الآثارمشكلشرح،(172-169

،(528/2)الإيمانشعب،(5/135)اللغةفيالمحيط،(8/174)اللغةتهذيب

.(14-52/39)القاريعمدة،(71-9/69)الباريفتح،(6/18)المحكم

ظلالفيالألبانيهن!حو،(95115)رقم(3/387)المسندفيأحمدالإمامأخرجه(3)

.(05)رقمالجنة
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يديهبينماعلىالهيمنةلهفصارت،القرآنبهانزلالتيوالمناهجالشرائع

خزلهتمابكذبوشاهدبصدقهاشاهدفهو،متعددةوجوهمنالكتبمن

الخبرياتفيشاهدفهو،نسخهماونسخ،الفهأقرهمابإقرارحاكموهومنها،

بمثله،يأتواأنالخلائقيقدرلانفسهفيمعجزإنهثم،...الأمرياتفيحاكم

جاءماوفيه،ونبوتهصدقهعلوبرهانهالرسولآيةوهو،الرسولدعوةففيه

وبيانالأمثالضربمنأيفاوفيهبه،جاءماعلىبرهاننفسهوهو،الرسولبه

يكنلمالعلماءجميععلومإليهجمعلوماالرسولبهجاءماتفضيلعلىالآيات

فيوالآخرونالأولونبهتكلمماتأملومن،القرآنفيبعفماإلاعندهمما

والسياساتوالأخلاقوالنبواتالمعادوأمورالإلهيةوالعلومالدينأصول

يجدلمونجاتها،وسعادتهاوصلاحهاالنفوسكمالفيهماوسائروالعبادات

وغيرهمكالمتفلسفةالرأيأهلومنالنبواتأهلمنوالآخرينالأولينعند

نبيإلىوكتابهارسولهامعالأمةتحتجلمولهذا؟القرآنبهجاءبعفماإلا

سواء،غيرهبنفسهيستقللاشيءإلىتحتاجأنعنفضلأآخر؟وكتابآخر

الذينوالقياسالنظرأربابعلممنأو،والملهمينالمحدثينعلممنكان

.(1)املالسماءمنمنزلبكتابذلكمعيعتصمونلا

:القرآننصوصتعظيم-2

واجتناب،لأوامرهالامتثالمنها:أمولي،عدةعلىيشتملالتعظيموهذا

عنبهوالاكتفاء،ولزومه،لهوالاتباعوالتسليم،بمواعظهوالائعاظ،نواهيه

والأفعالوالأقوالالعقائدووزن،إليهوالتحاكم،عليهوالاعتماد،سواهماكل

.(4-ه17/44)الفتاوىمجموع(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نميلاول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

عنالبعدكلوالبعد،والهوىبالظنتفسيرهوعدمفيه،المماراةوتركبه،

.(1)هيفوالشكوكالشتهإثارةأوعقلأورأيمنشيءبأيمعارضتهأومخالفته

يمقآلجتزةمق!وكتآن!!نآ!زسموئة7ألتةتقىإدانؤتهؤلايمؤمزؤتاكأن!:تعالىقال

تآيها!:سبحانهوقال،136:الأحزابأ(تج!يناضحقلاضلؤر!يموتعرققذآلتةيغعىؤمنآفيهتم

:!وقال،012:الأنفال9(ت!تمعونؤآشصغتهتؤلوأؤلاؤزسموته،آلتةآلهيعوأاقواةآلديمت

هتموأؤثكآلتههدئهمآلديمتأؤليكآخمتتنهكاقصقبعولنآئقؤذيم!تتيثونآلديمت!!قب!يترجكاد

.811-71:لزمرا9(ت!بهلأ1أؤلؤا

وال!سوى:والعقلالرأيعلىمب!كلاالقرآنتقديم-3

لاأنه:بإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهاالمتفقالأصولمن!

قياسهولامعقولهولاذوقهولابرأيهلاالقرآنيعارضأنقطأحدمنيقبل

الرسولأنالبيناتوالآياتالقطعياتبالبراهينعنهمثبتفإنهم،وخدهولا

القرآنفكان،...أقومهيللتييهديالقرآنوأن،الحقودينبالهدىجاء

عارضأنهالسلفمنأحدكلامفييوجدلاولهذا؟بهيقتدىالذيالإمامهو

قد:قطقالولا،ومكاشفةووجدبذوقولا،وقياسورأيبعقلالقرآن

العقل،تقديمفيجب:يقولأنعنفضلأ،والنقلالعقلهذافيتعارض

ئفؤضأنإما-والتابعينالصحابةوأقوالوالحديثالقرآنيعني-والنقل

مكاشفةأومخاطبةأوؤخذاأوذوفالهإن:يقولمنفيهمولايؤؤل،أنوإما

.(13/60)(8-4/2)(157/3)الفتاوىمجموع،(269-223/1)الإبانةانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

خيالأالقرآنخالفماكليعذونكانوابل،(1)"والحديثالقرآنتخالف

.(2)حقائقلاوأوهامأ

يمقآلجتزةقئمتكو!آن!!تآؤزس!وئه*آلتةتضقإدائؤمتهؤلايئؤصمزؤتاكأن!:تعالىقال

قلآ!:سبحانهوقال،136:الأحزاب9(تجييتاضتقلأضحلؤقممولفوققذآدتةتغع!ؤقنآقيهتم

قخاحرجاآنفيي!هتممجدوأقيلالم!هشلئثحرفيمايحكموكحتئيؤيمنوئلاورئك

.165النساء:9(وي!فموألهتمتييماتئ!!ق

.(3)"...الدينعلىالرأياتهموا،الناسأيها":!الخطاببنعمروقال

المخاطبين:لدىمف!سومةالكربمالقرآننصوصأناعتقاد-4

وأبلغها،العربأفصحقريشعل،مبينعربيبلسانالكريمالقرآناللهأنزل

القرآنفياجتمعوإذ،الحجةوإقامةوالإرشادوالبيانوالهدايةالإنذاربهمرادأ

مفهومةالدلالةواضحةالمعانيبئنةنصوصهتكونأنيلزمفإنهكلهذلك

منبحاليالقرآنعنانفكاكهيتضؤرأنيمكنلااللازموهذاالمقاصد،

.(29-13/28)الفتاوى)1(مجموع

.(37/7)التعارضدرء)2(انظر:

"الناسأيها":قولهدون(3953)رقم(4/1534)البخاريصحيحفيأصله(3)

والضياء،(1/72)الكبيرالمعجمفيالطبرانيبتمامهوأخرجه."الدينعل":وقوله

بنسهلعنالوصيةهذهجاءتكما،(1/130)المختارةالأحاديثفيالمقدسي

مسعودأبيوعن،(6/88،89)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه:!حنيف

على"عبارةدونلكن(8/672)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه:!البدري

."الدين
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كانوما،معنىالقرآنلإنزالكانماكذلكيكنلمإنأنهعنفضلآ،الأحوال

مايفهملمإنإليهوالمرشلالمخاطب"لأن،بإنزالهاللهأرادهلماتحقيقفيه

وبعدهإليهالرسالةمجيءوقبلالخطابقبلفحالهإليهبهوأرليملبهخوطب

.(1)"جاهلأذلكقبلبهكانشيئأوالرسالةالخطابلفذهلمإذسواء؟

وقال،9511-941العراء:9(مايزغزثزيي!ماني!آئنديئكتمنلمحيهو!!:تعالىقال

تعالى:وقال،189:النحل9(ؤههكطلثنئءليئ!تاآتيهتنتغقث!ؤترئآ:سبحانه

.133:لفرقاناا(مب!قتوآخصنلخقلآلأجئت!صإفلاتأتوتثبمثلي!

سورةأنزلتما،غيرهإلهلاالذيوالله":!مسعودبنالثهعبدوقال

وأناإلاالثهكتابمنآيةأنزلتولا،أنزلتأينأعلموأناإلاالثهكتابمن

لركبتالإبلتبلغهالثهبكتابمنيأعلمأحدأأعلمولو،أنزلتفيمنأعلم

.(2)"إليه

الذينولاالسلفيحتجلم"أنهالأمر:هذاعلىبهئستدذماأعظمومن

الأل!ن،عربكانوالأنهم؟معانيهعنيسألواأن!ىالنبيإلىوحيهأدركوا

مثلهالعربكلامفيممافيهوعمامعانيهعنالمسألةعنبهبعلمهمفاستغنوا

الإعرابوجوهمنالعربيالكلامفيمامثلالقرآنوفي،والتلخيصالوجوهمن

.(3)"والمعانيالغريبومن

.(1/7)البيانجامع(1)

.(6471)رقم(4/2191)البخاريأخرجه(2)

.(1/8)القرآنمجاز(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثه6لمرادمطابقةالكربمالقرآننصوصظواهرأناعتقاد-5

والظاهر:الحقيقةعلىالكريمالقرآننصوصوحمل

والفصاحةالبلاغةغايةفيوالقرآن،العليماللهكلامالكريمالقرآنكانلما

تكونأنذلكاقتضى؟المخاطبينلدىمفهومةومعانيه،والبيانوالوضوح

وشتنالعربلسانبمقتضىالذهنإلىتتبادرالتيالقرآننصوصظواهر

أرادهاالتيهيتصريفاتها؟ووسياقاتهاالقرآنيةالاستعمالاتوؤفقكلامهم

نأيجببلالظاهر،يخالفباطنعالقرآننصوفيفليسبها،المتكقمالله

يخالفللنصت!باطنناذعاءوأما،الحقللظاهرالموافقهوالحقالباطنيكون

لاعالقرآننصوفإنولذا؟وضلالا)1(،وجهلأخيالأإلاهوفليسظاهره

منها.المفهومةالواضحةوظواهرهامعانيهاحقائقعلإلاوتحقلتفهم

ؤهذىآلضدويىكتلماؤشقآ*زيكتميحنتؤعنهةجآءتكمقذآلتاسررتآئها!:تعالىقال

،581-57:يونس9(!معوقهوختنيمخاقفتقرحوألكوبرختهءيخسدقلبففليآلتو!لفمؤيخينوزخة

إلمقوققدى"آلحقهؤزئبثينإقثأنننلآلذىآتعتتمأوتوأآلدينؤتينى!:سبحانهوقال

ق!ايقضتثئبهاآئحديمثىكتخاآخضترذ!آلتة:!وقال،16سبأ:9(آتقنيهمينآتحميدعرو

آدتههدىذلكآدتةدتجيإلىؤقلوبهتمجثودممتملجينثئمزبهتممخمثئؤلتآلدينجلودمضهتقشصير

بأنهالعلمأولي!ايمان،بالقرآنالمؤمنينففزح،!23الزمر:1(ثختآ4بوءمنتهدى

ذلككل؟وسماعهقراءتهحينالخشيةأهلجلودواقشعرار،والهدايةالحق

ذلكلهمفأوجب()القرآنكلامهظاهرمنالثهمرادعرفوالأنهميكونإنما

وراءمعنىكانبلظاهرأ،المراديكنلمولو،الكريمةالشريفةالصفاتتلك

.(6/233)رضلتعاادرء:نظرا(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلحم!نماي!ول:الفصل

بالمصادر*!هيلةوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

إليهالوصوليجعلماوالعناءوالمشقةالعنتمنمعرفتهفيلكانالظاهر؟

وخشوعمطمئنإيمالخوأفي،الحالهذهمعتكونفرحهفأيكوجشأ،غ!يرأ

.؟عنهينتجصادقي

فالنصوع،(1)،كنهارهاليلهاالبيضاء،علىتركتكمقد!!س:وقال

لهافليسسواء،وباطنهاوظاهرها،الدلالةظاهرةالمعانيواضحةالقرآنية

وسياقاتهااللغويةمعانيهاغيرعلىتدلألفاظفيهاولاظاهرها،يخالفباطن

القرآنية.

والتحريف:التبديلمنسالممحفوظالقرآنأناعتقاد-6

بينالمصاحففيالفثتت!س،محمدنبيهعلىاللهأنزلهالذيالقرآن

ويكتبونه،ويعقمونهتخقظونهالأرضأقطارفيالمسلمينبأيديالذيالذفتين،

والزيادةوالتحريفوالتصحيفوالتغييرالتبديلعنبحفظهسبحانهتكقلقد

علىنزلمنذكلهاالأشياءهذهمنسالممحفوظالعظيمفالقرآن.والنقصان

المصاحفمنبرفعهالزمانآخرفيسبحانهالثهيأمروحتىى!ت!محمد

ولاحرفأمنهينقصأوفيهيزيدأنالخلقجميعمنأحديقدرفلاوالصدور،

.(2)كلمةولاحركة

سننصحيحفيالألبانيوصححه.(43)رقم(1/32)سننهفيماجهابنأخرجه(1)

.(1/41)ماجهابن

الأدلةقواطع،(279-4/278)البرعبدلابنالتمهيد،(41/8)البيانجامعانظر:(2)

.(3/104،454)الفتاوىمجموع،(1/06)القرآنلأحكامالجامع،(1/29-03)
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نقضفيالهمصنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

سبحانه:وقال،19الحجر:9(ته.كقظونآلوكرظتاترئنآمخنإتا!:تعالىقال

منشيئأيبذلحدأفلا،5111:الأنعام9(لكلنتصلأمسذليم!ذقاؤعذلأزتكؤتتتءطضت!

ذائعأشائعأيحرفهاأنعلىتقدرأحدولا،وأعدلأصدقهوبمااللهكلمات

لكلماتهاللهمنضمانالآيةففي،كالتوراةالسابقةالمنزلةبالكتبفعلكما

.(1)بالحفظ

الكربم:القرآنآياتبينالتعارضننى-7

الذي،القائلينأصدقالخبير،العليمالثهكلامهيالكريمالقرآنآيات

وتناقفأأوتعارضأواختلاففيهايقعأنالمحالفمنشيء،كلأتقن

وأحكامها،مئ!ي!قةفمعانيهاواحد،ونسقومثالنظامعلىتجريكلهابلتضاد،

ويبتنه)2(،ويوافقه،بالتحقيقلهويشهد،بالتصديقبعضأيؤيدوبعضها،مؤتلفة

وأبنظيرهيأمربلآخر،موضعفيبنقيضهيأمرلمبأمرفيهاالثهأمروإذا

وأنظيرهعنينهىبلآخر،موضعفيبهيأمرلمشي؟عننهى!اذابملزوماته،

لمشيءبثبوتأخبرإذاوكذلك،-نسخهناكيكنلمإن-ملزوماتهعن

لمشيءبنفيأخبر!اذا،ملزوماتهثبوتأوبثبوتهيخبربل،بنقيفذلكيخبر

لوزامه)3(.ينفيأوينفيهبليثبف،

.(1/832)التأويلوأسرارالتنزيلأنوار:انظر(1)

الموقعينإعلام،(179/)هالبيانجامع،(173)صللشافيالرسالةانظر:(2)

.(2/133)الاعتصام،(2/231)

.(3/61)الفتاوىمجموعانظر:(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم!لاول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وعن،!82:النساء1(!يينآخيقعاتؤجدوأييوجمندغترآلتويمقؤتؤكأن!:تعالىلقا

جلوشاكانوا!اللهرسولصحابةمنمشيخةأن،!تعمروبناللهعبد

رواية:وفي-فيهافتماروا،القرآنمنآيةذكرواإذ،أبوابهمنبابعند

أصواتهم،ارتفعتحتى،-آيةينزعوهذاآية،ينزعهذاالقدر،فييتنازعون

وجههفيفقئكأنما:روايةوفي-وجههاحمرقدمغضئا!صاللهرسولفخرج

اللهكتابتضربواأنبعثغ؟!،بهذاأو،أمرتمبهذا":فقال،-الرمانحب

ببعض،بعضهالثهكتابضربوابهذا،قبلكمكانمنهلكإنماببعف؟،بعضه

علمتمفماببعف،بعضهتكذبوافلابعضا،بعضهيصدقاللهكتابنزلوإنما

.(1)"عالمهإلىفكلوهجهلغومافقولوا،منه

:القرآنآياتبجميعلإيمان-8

منها:،جوانبعدةيشملالإيمانوهذا

فيحرفأولفظمنماوأنه،وحروفهالكريمالقرآنبألفاظالإيمان-أ

وسياقهوتركيبهإفرادهفيوبيانأوفصاحةبلاغةالغايةبلغوقدإلاالقرآن

التغييرأنواعمننوعبأيمنهالشيءالتعرضالبتةيجوزفلا،واستعمالاته

ذلك.نحوأوإبدالأوتأخيرأوتقديمأوزيادةأوحذفمناللفظي

وبفغوهاوصحابفوو!ك!النبيفهمهاكماالكريمالقرآنبمعانيالإيمان-ب

باطلولافيهاريبلاحقوكلهاوأقومها،وأسذهاالمعانيأصخوأنها،للأمة

.(091)صالجنةظلالفيالألبانيوحسف(2/178،185،951)أحمدالإمامأخرجه(1)

.(2666)رقم(4/5302)-مختصزا-مسلمالإماموأخرجه
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

القرآنلمعانيالتعزضعنبالمسلمينأىالإيمانوهذا،الوجوهمنبوجه

التأويل.أوالتحريفأوبالتعطيلالصحيحةالكريم

ومفضلأ:مجملأإيمانأومعانيهالكريمالقرآنألفاظبجميعالإيمان-!

به.إلاالعبدإيمانيصحولا،مسلمكلعلىعينفرض:فالمجمل

فيالفقهمنالمؤمنازدادفكلما؟الإيمانأهلفيهيتفاوت:والمفضل

،وأمرهخبرهعفوعقلفيها،مرادهالثهعنوفهم،ومعانيهالكريمالقرآنألفاظ

ومقامهأعلىودرجتهأعظمإيمانهكانوالكنوز؟الأسرارذلكمنواستنبط

.(1)أرفعالثهعند

(يوءو!سرترذغلألذىئيهتبؤآؤزشويهءبآدنعةايمنو(ةامنو(لدينآتآثها!:تعالىقال

،115:الثورى9(!نيمنآدتهآنرلبخآءاضضت!ؤقل:سبحانهوقال،1136النساء:أ

آئصنذرين!منل!كونةققبثرغلى!آلأميهتآفرحبهترذ!آلغقينرلثثتريلؤ!تثكل!:لوقا

،!24:فصلت9(ءطعهؤلايمقتوتدتكقمنماآلظلتإنيولأ!،5911-291:العراءأ(غزثؤمبايزيل!صاني

مت!نمييلث1ذيقعلمنحرآفمابحغمقؤتكفروئتكتبأبئغضى!آقئؤيحنو!:لوقا

ؤآلزيحمخو!!:لوقا،!58:البفرةأ(آئقذأبآلثصذإلى+ونقردؤض!علآوتؤمتتالذآتحيؤؤآفيلأيخرك!إ

.!7:عمرانآل9(زيآعديمنءكأيرتااةتقولونلمتنآفي

الكريمتيسير،(16)عالإسلاميةالجيوشاجتماع،(8/44)التعارضدرءانظر:(1)

.(83-80)عىالمنثورةالسنةأعلام،(12./2)الرحمن
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

كله:الدينفيالحجةهوالكربمالقرآن-9

الكريمالقرآنفيسبحانهبئنه!ومحمدأنبيهبهاللهبعثالذيالدين

القرآنفكان،ومسائلدلائلوفروعأ،أصولأ،وشريعةعقيدةبيالبأحسن

مراجعوأعلى،إليهمرجوعأولفهو،كلهالدينفيوالحجةالعمدةهوبذلك

.(1)هبالمقطوع

ومق!ؤلايشىيصلقلآهدائآتتغفتنهذىشنئيأيخي!م!فإفا:تعالىقال

حشزتتئلورلتقال!آغمىآلقنمؤتؤسوؤغمثصؤضحنكامعيشصةلبماقإنذ!رىعنآغرضق

وقال،!621-231:طه9(ئم!ننليؤتمآلكوكذقنم!يتهااتنتاةآئتكلكذكذ!قاب!يموقديهنتأغمى

لثئ!تنو!صيلصيدتهتتنآلدىتضديقؤلخنيقزتصديثاماكأن!:نهسبحا

.!111:يوسف9(لفؤيريؤكنونورخمةؤهدى

منها:أمور،عدةيتضمنأنبدلابالقرآنالصحيحوالاحتجاج

سبحانه،اللهدينمنهيستقىالذيالأصلهوالكريمالقرآنيكونأن-أ

إلىيلتفتأنالوجوهأكملعلىعلمهاتحصيليرادمسألةكلفيلابد"ف

جنسهاأونوعهاذكرأوعينهاعلىمنصوصأوجدتفإن؟القرآنفيأصلها

.(2)"فذاك

بينتفريقدون،ومسائلهالدينأبوابجميعفيبالقرآنيحتجأن-ب

مجصحين(ائقرةانجعدوأ!آلديمت:سبحانهقالول،وأخرىمسألةبينولاوآخرباب

.(3/537)فقاتلمواا:نظرا(1)

.(3/537)فقاتلمواا(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةيلاهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

مامنهوأخذوا،ببعضببعفوكفروافآمنواوأصنافأ،أجزاء:أي191الحجر:1

أبوابفيحجةالقرآنيتخذلمفمن.(1)أهواءهمخالفمامنهوتركواأحبوا

الآية.هذهتشملهممنكانكلهاالدين

والأقوالالعقائدبهتوزنالذيالميزانهوالكريمالقرآنيكونأن-!

وقال،14:الأحزاب1(آلشبيليقدىؤهؤآلحقتقولمؤآدته!:تعالىقال،والأعمال

تغدفماذا!:سبحانهوقال،181الإسراء:9(آلتطلؤزهقآلحقجكوقل!:سبحانه

.132يون!:1(آلضئئلإلأآلحتئ

والاختلافالتنازععندالقضلالخكمهوالكريمالقرآنيكونأن-د

الى7قحكمهلثئعيحنييهآختققئمؤما!:تعالىقال،الدينمسائلمنمسالةأيفي

ئؤيمنونانكنغوآلرتموليدتزالآقرذؤهكللهئئفيتترغتمقإن!:نهسبحالوقا،011:الورى9(أدته

المطلقالتسليمذلكيتبعثم،159النساء:9(تأولينؤآخئتقخئرلكدأ!يخيؤآلتؤيربآدتؤ

ؤلايمومز!ؤقاكأن:تعالىقال،والخلافالنزاعورفغالثهبحكمالتائموالرضى

سبحانه:لوقا،136:الأحزاب9(آقيهتميمنآلجتزةقمتكونآنآقرأؤزمج!وله"*آدتهقضىإدامؤمته

(يؤيمنوئلقؤ2ؤرخةؤهدىييةآخئقفوأآلدىقصلتتدإلأآليهتمبغاتكآئرتنآؤمآ!

لاثتم!صشمحرييمايحكموكلايؤيحنوئحتئورئكقلآ!:!توقال،416:النحل9

.!65:النساءأ(لت!تييماأومت!مميوقصختتتحغاخرخاآنفيي!هغيجدوأفي

القرآنتفسير،(51/59)القرآنلأحكامالجامع،(66-41/61)البيانجامعانظر:(1)

.(2/559)العظيم
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الأولالمطلب

والبدعةالأهواءأهلعندوحجيقهالقرآنمنزلة

بالهوىمتلبسين،والسنةالهدىعنخارجينوالبدعالأهواءأهلصارما

والنور،الحقمنكتابهفيالثهأنزلهلماعظيمةمفارقةبنوعإلا؟والبدعة

حيثمن-معهفحالهم،ونهيهلأمرهومخالفةوشتنه،هديهعنوخروج

فليسواقلوبهمفيالقرآنمعالمدرست":!حالقيمابنقالكما-الجملة

وأعلامهألويقووقعتيعمرونها،فليسواعندهممعاهدهودثرتيعرفونها،

لافلذلكنفوسهمآفاقمنالنيرةكواكبهوآققتيرفعونها،فليسواأيديهممن

يبصرونها،فليسواوعقدهاآرائهمنمقماجتماععندشمسهوكسفتيحبونها،

وشنوا،اليقينولايةعنوعزلوهاالحقيقةسلطانعنعالوحينصوخلعوا

كمينجيوشهممنعليهايخرجيزالفلاالباطلةالتأويلاتغاراتعليها

يليقمابغيرفعاملوها،لئامأقوامعلىالضيفنزولعليهمنزلت،كمينبعد

والأعجاز،صدورهافيبالدفعولكنبعيدمنوتلقوها،والإكرامالإجلالمنبها

النصوصأنزلواالاجتياز،سبيلفعلىبدولاكانوإنعبورمنعندناماللث:وقالوا

،سلطانولانافذحكمومالهوالخطبةالسكةله،الزمانهذافيالخليفةمنزلة

،المعقولمنحظهمبخوسظواهرصاحبوالسنةبالكتابعندهمالمتمسك

الفاضلهولديهمالمتهافتةوالأفكارالمتعارضةالمتناقفةللآراءوالمقلد

.(1)"المقبول

.(1/5)السالكينمدارج(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

يأتي:ماوالبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةبهتتبينومما

وثبوتا:مصدزافيهوالتثمكيكالقرآنفي1-الطعن

فخرجوا،والحقالهدىعنالبعدفيوالبدعةالأهواءأهلمنلهئاماشتط

الدفتين،بينماهووأنه،اللهعندمنمنزلالقرآنأنعلىالمسلمينإجماععن

فمنهم:،ويقرؤونهالمسلمونيحفظهالذي

!رمحمدبهجاءوناموسأالبشر،كتبمنكغيرهالقرآنجعلمن-أ

بهايقومونوأعمالأالدنيا،فيبهينتفعوناعتقاداوالعامةالناسإلىليختل

قولهم:وحقيقةالشقاء،فييقعوالاحتىيتجنبونهاوأخرى،السعادةفتفيدهم

بهأخبرفيماكاذبأكان!انما،اللهعندمنالقرآنبهذاب!أيلم!صمحمدأأن

منالجمهورمصلحةلأجلالآخر؟واليومورسلهوكتبهوملائكتهاللهعن

.(1)رانولاجنةولابعثولامعادلاوأنهالدنيا،فيالناس

الذيالقرآنهوليسالمسلمينبينالمتواترالقرآنأنادعىمن-ب

نظمهبينوخولفوبمذل،غترقدالقرآنأنفزعم،ى!ك!محمدعلاللهأنزله

!ر،الرسولعنثابتةغيروجو؟علىوقرئ،إليهأنزلعماوأحيل،وترتيبه

.(2)هيفوزيدمنهنقضقدوأنه

.(337-12/336)(4/431)الفتاوىمجموع،(2/901)السنةمنهاجانظر:(1)

.(787-2/087)ومخالفيهمالسلفبينومنزلتهالكريمالقرآن:ويراجع

.(993-2/972)ومخالفيهمالسلفبينومنزلتهالكريمالقرآن:يراجع(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

دلالة:القرآنفط2-الطعن

علىيشتمللمالقرآنهذاأنإلىوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفذهب

اعتقادهيجبومااللهمعرفةإلىالموصلةللطريقالواضحالشافيالكافيالبيان

الحقالظاهرأنوعلى،-ذلكفيطوائفهمبينتفاولبعلى-سبحانهحقهفي

منها،المرادهوليس-ذلكفي-عالقرآننصوعليهدلتالذيالواضح

أقسامأ:ذلكبعدانقسمواثم

تفصحلمعالقرآننصوأنيزعمونالذينالتخييلأهلفمنهم.

اليوموعنوأفعالهوصفاتهاللهعنبهوأخبرتعليهدلتماوأن،بالحقائق

عنتعجزلأمورمضروبةأمثالولكنهظاهرها،يطابقلهحقيقةلاالآخر

.الناسمنالجمهورعقولإدراكها

أدلةعالقرآننصوأنزعمواالذين()التحريفالتأويلأهلومنهم.

ولالهاحقيقةلامجازاتوأنها،يقينمنهايحصلولاعلمأتفيدلالفظية

ظاهربأنالتصريحإلىببعفأئمتهمالأمروصلحتىظاهرها،منهايراد

الكفر.يوجبالقرآن

تمثيلهيالقرآننصوصحقيقةجعلواالذينالتمثيلأهلومنهم.

بخلقه.الله

ظاهرلهاالقرآننصوعىأنادعواالذينوالباطنالظاهرأهلومنهم.

الموصلوالطريقالمعرفةحقيقةهوباطنولهاوالمراد،الحقيقةهوليس

العباد)1(.ربإلى

.(42،632-ه2/184)المرسلةالصواعقانظر:(1)
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نقضفطالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:القرآنعلىومصتفا!سمأصهول!سم3-تقديم

علوأصولهمومعقولاتهمآراءهموالبدعةالأهواءأهلمنكثيريقذم

عقولهمأنتجتهممااعتقدوهفما،الكريمالثهكتابمنيعارضهأنهيزعمونما

-القرآنقفمفي!وصحابتهوو!ك!النبيمنهجعنالبعيدة-واجتهاداتهم

وهي،المرجعوإليها،المعؤلعليها،وبراهينوقواعدوأصولأمحكمأسموه

الذيالقرآنظاهروأما،حقائقهومعرفةالقرآنفقهإلىالموصلالسبيلمنار

ولاكرادةحقيقةلهليسالذيالمتشابهفهو!وصحابته!رالنبيفهمه

السيئةالآثارمنوكان،العلميةالمسائلفيبهالتمسكيجوزولااليقينيفيد

لذلك:

فتغيرض،بأصولهيزنهحتىالقرآنعليهدلبمايقوللامنمنهمأن.

خالفهوما،قبلهمنهاوافقهافما:وآرائهوقواعدهأصولهعلىالقرآننصوص

أؤله.أورذه

المذهبقواعدحوتالتيأئمتهومصنفاتمصنفاتهيقدممنمنهمأن.

.(1)الكريماللهكتابعلىوالطائفةوالفرقة

حين-والفرقانوالفيصلالحكمهوالقرآنيجعللامنمنهمأن.

القرآندلالةعنيصدرفلا،-وأصولهالقرآنبينالتعارضوجوديذعي

.والرسولاللهإلىبالردسبحانهأمرهيمتثلولا،ومعانيه

،17/355)(3/338)الفتاوىمجموع،(2/901،369)السنةمنهاجانظر:(1)

.(94)صالخلقعلىالحقإيثار،(454
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)بالقرآنالاستدلالمنعندهمالمعتمدةمصنفاتهممنكثيبرخفؤ.

معانيها)2(.ومعرفةعالقرآننصوبحفظقلتهاأومنهمكثيرعنايةعدم.

بنئة-بهااستدلالهحين-القرآننصوصفيينظرلامنمنهمأن.

،فاسدةأخرىأغراضذلكفيلهتكونوإنما،والاحتجاجبهاالاهتداء

.(3)كلذوغيرمعهالحقبأنالناسإيهام!ارادةالخصمودفعكالاستئناس

بعضأوعلىأخرىدوتالناسمنفئةعلىالقرآناتباعقصفر-4

بعض:دوتالدينمهمصائل

هوليسالقرآنظواهراتباعأنوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفيرى

وآرائهم،بعقولهمهمأدركوهماهوالحقوأنالرشيد،والعملالسديدالمنهج

الذينالناسالخواعمنإلاالحقذلكإدراكإلىيصللابأنهويصزحون

جعلواأن:ذلكآثارمنوكانوقواعد،أصولمنهموضعوهمافيهميتحقق

،الخواصأولئكدونعامةالناسفئاتعلىمقصورأالقرآنظواهراتباع

أجلافوأن،للخاصةوأمثالههووكلامه،للعامةالقرآنأنيزعممنفمنهم

والتفتيشالبحثدونالقرآنبظاهرالجازمالتصديقمنأكثريكقفوالمالعرب

لهأنويدعي،العامةشريعةالقرآنظاهريجعلمنومنهم،الأدلةونظم

القرآنفهمفيالسلفعليهكانماأنيرىمنومنهم،الخاصةحقيقةهوباطنأ

.(462)صالنبواتانظر:(1)

النبوات،(5/631)السنةمنهاج،(13/58)(21/903)الفتاوىمجموعانظر:(2)

.(247)!ع

.-اللهشاءإن-التاليالمطلبفيإليهالإشارةستأتيكما(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

فهممنيقبللاقنومنهم،وأحكمأعلمفهووأمثالههوعليهوما،أسلم

.(1)وأئمتهطائفتهعنجاءهماإلاالقرآننصوعى

دونللاحتجاجصالحفبعضهأقسامأ:القرآنيجعلمنمنهمأنكما

منمنهمثمبعف،دونالدينبعفجوانبفيبهيستدذوبعضهبعف،

منومنهم،والعقيدةالعلمدونوالعبادةالعملبابعلىقاصرأاتباعهيجعل

.(2)وصفاتهوأسمائهبالثهيتعلقمادونالآخرةمسائلفيبهيستدل

غيروج!ول:علىبالقرآن5-*ستدلال

ماالقرآننصوصفي-حاولوامهما-يجدوالنوالبدعةالأهواءفأهل

وانحرافهم،بضلالهمينطقالثهكتاببل،حجتهميقؤيأوباطلهميؤيد

الاستدلالمنها:،منحرفةوأساليبباطلةبطرقيبهالاستدلال:إلىفعمدوا

وتحميلها،ببعضبعضهاوضرب،بعضدونالنصوصوببعض،بالمتشابه

.-اللهشاءإنالتاليالمطلبفيتفصيلهسيأتيكما-تحتمللاماالمعانيمن

تفاسيروالبدعةالأهواءأهلأئمةبعضصئفأن:ذلكآثارمنوكان

وتارةفيها،دلالةولامذهبهمعلىباياتفيهايستدلون،مذهبهمأصولعلى

.(3)مواضعهعنالكلمبهيحرفونبمامذهبهميخالفمايتأولون

القرآنحجج،(367)صإبليستلبيس،(1/393)المحجةبيانفيالحجةانظر:(1)

.(46/2)(24/12)(416-415/11)(158/8)الفتاوىعومجم،(5)ررع

.(42-23)صالأصفهانيةالعقيدةشرحانظر:(2)

.(13/357)الفتاوىمجموعانظر:(3)
http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

نيةالقرآياقبالآوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

بالمتشابهالاستدلال

منفمخقتئتماتتهوةأغف!يهتنث:تعالىفقال،محكمنهبأكتابه!للهاؤض!

علمأ-والفصلبالتمييزإتقانههو:الكلاموإحكام،!1أهود:(خبيرحيهيرلدن

والرشدوالضار،والنافع،والكذبوالصدق،والباطلالحقبين-وعملأ

.(1)والغي

آختتقترذ!التة:تعالىفقال،متشابهبأنهكتابهمنآخرموضعفيووصفه

.(2)التماثلمعنىفيهوالمتشابه،123الزمر:9(آئحديمثىيهتناشتثنب!ا

فقال،متشابهوبعضهمحكمبعضهبأنثالثموضعفي!ووصفه

ؤأخرمتش!هت(آتيهتتأتمالنمخكنمثةاتتمخهآئكصنبغثئكآنرذآلذىممؤ!:سبحانه

.!7:عمرانآل9

اعتباوبحسبالثلاثةالأوصافبهذهالقرآنوصفأنالعلمأهلفبين

وخاعق)3(:عائمإلىينقسموالتشابهالإحكاممنكلأوأنمنها،كلفيمعئق

.(929-3/592)المرسلةالصواعقانظر:(1)

.(405-13/035)العربلسان:انظر(2)

.(62-3/16)الفتاوىمجموعانظر:(3)
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نقضفيالسنةأهلحص!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمنهـكج

القرآنأنوهو،العاتمالإحكامهوالأولالموضعفيبالإحكامفالمراد

فأخباره،غايةأقصىالحكمةفيبايغوأنه،الاتساقوقؤةالإحكامغايةفي"

وبركةوهدىخيركلهاوأوامره،اختلافولاتناقففيهالا،وصدقحقكلها

والأخلاقوالضرربالشرورالإنسانعلىيعودماكلعنونواهيه،وصلاح

الاعتبار.بهذامحكمكلهفالقرآن،(1)"السيئةوالأعمالالرذيلة

الكلامتماثلوهو،العائمالتشابههوالثانيالموضعفيبالتشابهوالمراد

والصدقالحسنفي"متشابهالقرآنأنوهوبعضأ،بعضهيصذقبحيث،وتناسبه

للقلوبالمطهرة،للعقولالمزكيةالنافعةبالمعانيووروده،والحقوالهدى

،(2)"المعانيأحسنومعانيه،الألفاظأحسنفألفاظه،للأحوالالمصلحة

الاعتبار.بهذامتشابهكفهفالقرآن

الكلامفإنله،مصذقهوبل،العاتمالإحكامينافيلاالعامالتشابهفهذا"

.(3)"بعضأيناقفبعفمهلابعضأ،بعضهيصذقالمتقنالمحكم

الخاعىالإحكام:-الثالثالموضعفي-والتشابهبالإحكاموالمراد

معوجهمنلغيرهالشيءمشابهةهو:عالخافالتشابه،عالخاوالتشابه

مثلههوأوهوأنهالناسبعضعلىيشتبهبحيثآخر،وجهمنلهمخالفته

معالشيئينبينمشترفيبقديىيكونإنماالتشابهوهذا،-كذلكوليس-

-سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-القرآنلتفسيرالحسانالقواعد(1)

(8/62).

.(8/63)القرآنلتفسيرالحسانالقواعد(2)

.(62-3/61)الفتاوىمجموع(3)
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حم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفصل

بالمصادرالأصهيلةوالبدعةاال!هواءأهلاستدلال

يشتبهلابحيثبينهماالفصلهوالخاصأ:9والإحكامبينهما.الفاصلوجود

أصله:أي؟(الكتاب)أئمبأنهالثهوصفهالمحكموهذابالآخر)1(،أحدهما

منحاجةإليهبالخلقماوسائروالفرائفوالحدودالدينعمادفيهالذي

لأنهالكتابأئموشقيوآجلهم،عاجلهمالفرائففيمنكقفواومادينهمأمر

المتشابهوأما،إليهالحاجةعندأهلهمفزعوموضعوغالبهالكتابمعظم

.(2)ل!أ:أي)أخر(بأنهاللهفوصفه

بالمحكماتالمرادبيانفي-لهمالثهغفر-السلفعباراتتنؤعتوقد

هي:،عديدةأقواليعلى-الخاعىبمعناهما-والمتشابهات

وماوفرائضهوحدودهوحرامهوحلالهالقرآنناسخ:المحكمات-1

وأقسامهوأمثالهومؤخرهومقذمهمنسوخه:والمتشابهات،بهوئعقلبهئؤقن

به.ئعملولابهئؤقنوما

:والصحثابهات،وحرام!حلالهبيانفيهالثهأحكمما:المحكمات-2

ألفاظه.اختلفتوإنالمعانيفيبعضأبعضهأشبهما

:والمتشابهاتواحد،وجهغيرالتأويلمنيحتمللمما:المحكمات-3

:(!مخكتث"الزبير)3(:بنجعفربنمحمدقالأوجهأ.التأويلمناحتملما

تصريفلهاليس،والباطلالخصومودفعالعباد،وعصمةالرفي،حخةفيهن

.(3/62)الفتاوىمجموع:انظر(1)

.(1/204)الوجيزالمحرر،(3/175)البيانجامعانظر:(2)

المدينةأهلعلماءمنكان،المدنيالأسديالعوامبنالزبيربنجعفربنمحمد(3)

.(3/053)التهذيبتهذيب.ومائةوعشرينومائةعشيربينتوفي،وقزائهموفقهائهم
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نقضفيالهمصنةأهلحم!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

تصريفلهن،الصدقفيمتشابهةوأخر.عليهوضعتعفاتحريفولا

-والحرامالحلالفيابتلاهمكما-العبادفيهناللهابتلى،وتأويلوتحريف

.(1)،الحقعنيحرفنولا،الباطلإلىيصزفنلا

ورسلهمقصمالأمممنالقرآنفياللهأحكمما:المحكمات-4

ما:والمتشابهات.وأمتهور!لك!لمحمدذلكببيانففضله،إليهمأرسلالذين

الألفاظباتفاقفقصةالسور،فيالتكريرعندقصصهممنبهالألفاظاشتبهت

المعاني.واتفاقالألفاظباختلافوقصة،المعانيواختلاف

.وتفسيرهمعناهوفهموا،تأويلهالعلماءعرفما:المحكمات-5

خلقه،دونبعلمهاللهاستأثرمماسبيلعلمهإلىلأحديكنلمما:والمتشابهات

وقياممغربهامنالشمسطلوعووقتمريمابنعيسىنزولوقتنحو:وذلك

السور)2(.أوائلفيالتيالمقطعةالحروف:ذلكومن.الدنياوفناءالساعة

-عالخابمعناهما-هباش!ملاوالمحكمتجاهالناسمسالكسبحانهوقسم

قسمين:إلى

علمهمأتقنواقدالذينالعلماءوهمداالراسخينالعلمأهلمسلك:الأول

ولاشكعلموهبماوعلمهممعرفتهمفييدخلهملاحفطا،فحفظوهوؤغؤه

وعرفوهمعناهعلموافما،والمتشابهبالمحكميؤمنونأنهموهو:،(3)"لبس

فيوشكواعليهماشتبهوماوتم!كوا،بهعملوااللهكتابمنلهمواستبان

.(3/174)البيانجامع(1)

.(1/035)المسيرزاد،(175-3/172)البيانجامعانظر:(2)

.(3/175)البيانجامع(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالغصل

ا؟صهميلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

دونتأويلهيتتبعواأويتتئعوهولموتركوهعالمهإلىوكلوهمفيتيقنواولممعناه

والمتشابهالمحكممنواحدكلوأن،وصدقحقبأنهإيمانهممععلم،

اللهعندمنشيءوليسالثه،عندمنالجميعلأنله،ويشهدالآخريصدق

الصحابةمنوالجماعةالسنةأهلمسلكهووهذامتضاد،ولابحمختلف

.(1)بعدهمفمن

والانحرافالحقعنوالميلوالضلالالشكأهل"الزيغأهلمسلك:الثاني

لالأنهمبه؟يعملونولاالمحكميدعونأنهموهو:،(2)"الباطلإلىعف

طلبعلىويحرصون،عليهموحجةلباطلهمدافغفهوفيه،لهمنصيب

مع-عليهاوينزلوهالفاسدةمقاصدهمإلىيحزفوهأنيمكنهمالذيالمتشابه

بيانفيعديدةأقوال-لهمالثهغفر-وللسلف؟-عليهمحجةحقيقتهفيأنه

ذكرفيمننزلتكانت!ان-الآيةأننور!فملاذكرلكن،(3)بذلكالمعنئي

قلبهفمال،بدعةالثهدينفيمبتدعكلبهامعنئيفإنه"-فيهنزلتأنهاالسلف

الحق،أهلبهوجادلبهحافيثم،القرآنآيلبعفمتشابهمنهتأويلأإليها؟

أهلعلىاللبسبذلكمفإرادة،المحكماتآيهأدلةمنالواضحعنوعدل

،كانمنكائنأ،ذلكمنعليهتشابهماتأويللعلموطلبأ،المؤمنينمنالحق

.(4)"كانالبدعةأصنافوأكيئ

الكريمتيسير،(2/115)المنثورالدر،(349-1/348)العظيمالقرآنتفسيرانظر:(1)

.(122)صالرحمن

.(1/346)العظيمالقرآنتفسير،(3/176)البيانجامعانظر:(2)

.(1/353)المسيرزاد:انظر(3)

.(3/181)البيانجامع(4)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

مسالكمنهوبالمتشابهالاستدلالأنعلىالكريمةالآيةهذهفدتت

الكريم.القرآنبآياتالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهل

ذكرهماهوالاستدلالذلكعلىلهمالباعثأنعلى-أيضأ-دئتكما

أهلذكرهومما،17:عمرانآل9(لهآويلإءؤآتيغاآثمتتز!آتتتهآة:قولهفيسبحانهالله

يأتي:ماتفسيرهفيالعلم

،(1)برأيهمابتدعوهاأصولألهميجعلونوالبدعةالأهواءأهلأن-1

بهيؤئدونعفاالنصوعىفييبحثونثم،عندهمالعمدةهيويجعلونها

الضلالةهمنعليههممافيهاالباطلةبتأويلايهمليحققواوضلالهمبدعتهم

نأويزعمون،لذلكعالمتشابهنصوفيتتبعون،(2)الحقمحجةعنوالريغ

اتباعولا،العلمفيرسوفيولا،بمعناهمعرفهغيرمن"،مقالتهميؤئدمافيها

.(3)"القرآنيفهمونالذينالمسلمينلجماعةمراجعةولا،للسنة

لهم،أنهاويزعمونالقرآنمنآيةيقرءونفرقةكل!:(4)ريبجبنسعيدقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(2.-19)صوالجهميةالزنادقةعلىالردوانظر:.(13/421)الفتاوىمجموعانظر:

اللهرؤيةإنكارفيأولأبدعتهابتدعالجهمأنعلأحمدالإماممنشافيبيانففيه

المتشابه.منبآياتذلكبعداستدلثموعلوهوكلامه

.(1/346)العظيمالقرآنتفسير،(3/181)البيانجامعانظر:

.(13/012)الفتاوىمجموع

الإمام،الكوفيمحمد،أبو،-مولاهم-الوالبيالأسديهشامبنجبيربنسعيد

منوكان،طالبأبيبنعليخلافةفيولد،الأعلامأحدالمفسر،المقرئالحافظ

السير،(11-2/9)التهذيبتهذيب.!(95)سنةصبرآالحجاجقتله،التابعينأئمة

(342-208/4).
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ج!نمنقضفطالسنةأهلح!نم:الأولالفصل

ا؟صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)!الهدىبهاأصابوا

تحزفما:أي(يمةهـتث!تةقا"!قيتبعونالزبير:بنجعفربنمحمدوقال

قالواماعلىحجةلهمليكونوأحدثوا،ابتدعوامابهليصذقواوتصزفمنه

""(2)
."وسبهه

وتصاريفذلكتأويلبوجوهمعرفتهضعفتمنعلىبذلكالتلبيس-2

.(3)معانيه

.(4)بالقرآنبدعتهمعليحتجونأنهمإياهمبإيهامهمأتباعهمإضلال-3

بالدليليطالبونهم-وغيرهمالسنةأهلمن-الأهواءأهلخصومأن-4

عنهم،الخصملدفعالمتشابهفيتتبعونوبدعهم،دعاويهمصحةعلىالنقلي

.(5)هبواهتداءعليهواعتمادأبهاحتجاجألا

.(6)بينهمذات!افسادالمؤمنينبينالتفريقإرادة-5

قلوبلإفساد؟القلوبفي(والريبالشك)وهيالفتنةإيقاعإرادة-6

أتىقد!هالرسولفإن،والعملالعلممنفيهامابإفسادوعقولهمالناس

.(342-1/134)الشريعةفيالآجريأخرجه(1)

.(3/177)البيانجامع(2)

.(181-3/018)البيانجامعانظر:(3)

.(1/346)العظيمالقرآنتفسير:انظر(4)

.(01/535)الفتاوىمجموعانظر:(5)

.(4/51)القرآنلأحكامالجامع،(1/435)المسيرزاد:انظر(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

هيالتيالمحكماتالآياتفيهوالقرآن،صدقهعلىالداتةالبيناتبالآيات

،وينتفعونالخلقيهتديوبذلك،حقأنهاوعيممعناها،عيمقد،الكتابأم

.(1)حائرينفيبقونغيموه،فيماالناسوشككالفتنةابتغىالمتشابهائبعفمن

منهوالآياتمنبالمتشابهالاستدلالأنعلىالكريمالقرآندذوكما

ذلكعلىدئتفقد،بالقرآنالاستدلالولفيوالبدعةالأهواءأهلمسالك

العلم.أهلعليهونمئ!الأثر،جاءوبه،السئة

أنه-(2)!أمامةأبيروايةمن-الأممافتراقحديثففي:السئةأما

يحةآتكننبغثتكذرنآ"ىزلآلهؤ!:تعالىقولهتلاالخوارجرؤوسعلىوقفلما

(3)غالبأبولهفقال،(تآيىييهءؤآتيقا%تفتتزآتعا!بلغأنإلى(مخكمثةاتف

لهتلمنأمامة،أبايا:قلتنعم،:قالأمامة؟أباياهؤلاء:-عنهالراوي-

بل-ثلاثأ-ءلجريإني:قال!ص؟الثهرسولمنسمعتهشيئآأمتقولرأيك

(1)

(2)

(3)

.(174-61/164)الفتاوىمجموعانظر:

وهببن-عمروابن:وقيلوهب،ابن:وقيل-الحارثبنعجلانبنصذي

باهلةقومهإلى-إسلامهبعد-حررالنبيأرسله،بكنيتهمشهور،أمامةأبو،الباهلي

وثمانين،ستسنةبهاومات،الشامسكن.آخرهمعنفأسلموا،الإسلامإلىيدعوهم

بنسفيانقولفي-بالشامالصحابةمنماتمنآخروهو،سنينوستمائةوله

.(21.-209/2)التهذيبتهذيب،(421-3/420)الإصابةانظر:.-عيينة

الأصبهاني:ويقال،البصريغالبأبو،نافع:وقيلالحزؤر،بنسعيد:وقيلحزؤر،

تهذيبانظر:.أمامةأبيصاحب،-ذلكغيروقيل-القسرياللهعبدبنخالدمولى

.(9882)تالتهذيبتقريب،(4/057)التهذيب
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حم!نمنقضفيالسنةأهلحك!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

مرفوعأ(2)القرطبيجعلهالجزءوهذا.(\).!ك!نرو..اللهرسولمنسمعفشيء

أمامةأبيعنأحمدالإمامرواهماكثيرابنالحافظوأورد،(3)س!النبيإلى

تاقتتبعونزلغفلوبهضفيآلذينات!ف!:تعالىقولهفي!رالنبيعنحذثأنه!

ابنرواهوقد"كثير:ابنالحافظقالثم.(4)"الخوارجهم":قال(يمةلهتثنتة

الحديثوهذا،.مرفوعأ..أمامةأبيعنغالبأبيعنوجهغيرمنمردويه

أولفإن،صحيحومعناهالقمحابي،كلاممنموقوفأيكونأنأقسامهأقل

.(5)اد...الخوارجفتنةالإسلامفيوقعتبدعه

(1

(2

(3

الكبيرالمعجمفيوالطبراني،(308-51/307)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

حسن،حديثوهو،وغيرهم(8/188)الكبرىالسننفيوالبيهقي،(8/321)

.(32ه-1/299)الأممافتراقحديثفيالعقديةالمباحث:انظر

المفسر،العلامة،اللهعبدأبو،القرطبيالأندلسيالأنصاريبكرأبيبنأحمدبنمحمد

عقلهووفوراطلاعهوكثرةذكائهعلىتدلمفيدةتصانيفله،العلمفيمتبحرمتفنن

الغواصينمنوكان،والتذكرةالحسنىالأسماءشرحفيالأسنى:مصنفاتهمن،وفضله

317)صالمذهبالديباجانظر:.النقلجيد،التصنيفحسن،الحديثمعانيعل

.(211-2/210)الطيبنفح،(318-

.(4/13)القرآنلأحكامالجامعانظر:

.(262المسند)5/

.(1/347)العظيمالقرآنتفسير
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نقضفيالهم!نةأهلجص!نم:ا!ولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الخوارجفإن؟النبوةعلاماتمنوهذا":فقال(1)رجحابنالحافظوأما

بهتئهالخوارجودكر،...الفتنةبذلكوابتغوامنه،تشابهماتبعمنأول

.(2)"...تأويلهوابتغاءالمتشابهاتباعفيضاهاهممنعلىالمذكورالحديث

يجادلونكمناسسيأتي":قال!الخطاببنعمرفعنالأثر:وأما

.(4)!عليعننحوهوروي.(3)"...القرآنبشبهات

يخاصمإلالأهواءاأهلمنأحدأأعلمما":!(5)السختيانيأيوبوقال

(1

(2

(3

(4

ويعرف،الشافعيالقاهريثمالمصريالعسقلانيمحمدبنمحمدبنعليبنأحمد

،(ـه773)سنةولدالثسهاب،،الفضلأبو،-آبائهلبعضلقبوهو-حجربابن

والحسابوالعربيةوالفقهوالحديثالقراءاتوتعلمتسع،ابنوهوالقرآنحفظ

والحجازية،والمصريةالشاميةالبلادإلىوارتحل،الغايةبلخحتىالفنونفيوجذ

واشتهر!افتاء،وتصنيفآ!اقراءوقراءةمطالعةعليهنفسهوقصرالحديثلنشروتصدى

منمذهبكلمنالعلماءرؤوسكانحتىإليهالأئمةوارتحلصيتهوتغدذكره

وغيرها،الصلاحابنعلوالنكتوالتلخيمالحبيرالباريفتح:مصنفاتهمن،تلامذته

.(92-1/87)الطالعالبدرانظر:.(ـه852)سنةتوفي

.(663-2/662)الأسباببيانفيالعجاب

.(1/62)سننهفيالدارميأخرجه

.(1/231)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

بكر،أبوالسختيافي،البصري-مولاهم-العنزي)كيسان(تميمةأبيبنأيوب

فيثبتلثقةكان،(ـه68)سنةولد،التابعينصغارمنالعلماء،سيدالحافظالإمام

سنةتوفيالفقهاء(،ب)سيدشعبةوصفهعدلأ،حجةالعلمكثيرجامعآالحديث

.(26-6/15)السيرانظر:.(ـه131)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلحس!نميلأول:الفصل

بالمصادرالأصهيلةوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"بالمتشابه

المتشابهإلىالناسدعواوشيعتهالجهموكذلك":!أحمدالإماموقال

.(2)"كثيرابشرابكلامهموأضلواففملواوالحديثالقرآنمن

سبحانهأنهعلىالدالةالآياتمنذلكغيرإلى..."كثير:ابنالحافظوقال

حذاومن(3)القدريةالفرقةتقولكمالا،والإضلالبالهدايةالمنفردهو

علىويحتجون،ويفعلونذلكيختارونالذينهمالعبادأنمنحذوهم

عليهم،الردفيصريحأفيهيكونماويتركون،القرآنمنبمتشابهبدعتهم

.(4)"والغيالضلالأهلحالوهذا

الدليلتركأن:الثالثةالقاعدة":الوهابعبدبنمحمدالإماموقال

،والخوارجكالرافضةالزيغأهلطريقهومتشابهبلفظوالاستدلالالواضح

المسلمعلوالواجب،(متماهـتثتةقافتتبعونفلؤبهززلغفيآلدينات!ف!:تعالىقال

يوافقه،بلالمحكميخالفلاوجدهالمتشابهمعنىعرفوإن،المحكماتباع

(2

(3

(4

.(2/906)الكبرىالإبانةفيبطةابنأخرجه

.(91)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد

إنكارعلىيدورومذهبهم،تعالىاللهعنوينفونهينكرونهالذيالقدرإلىنسبة:القدرية

الأوائلالقدريةغلاةهموهؤلاء،والخلقوالمشيئةوالكتابةالعلموهيالقدرمراتب

تعالىوكتابهأزلابالأشياءاللهعلتمفأثبتواالمعتزلةجاءئمهذا،مذهبهماندرسوقص

لذلكولقبوا،عبادهلأفعالتعالىوخلقهمشيئتهينكرونولكن،الخلقلمقادير

بينالسنةأهلوسطية،(289،045-8/288)الفتاوىمجموعانظر:.بالقدرية

.(372-367)صالفرق

.(1/31)العظيمالقرآنتفسير
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"عدزيتا(برءكأيمن!ةاتتا:قولهمفيالراسخيناتباععليهفالواجبلا!ا

بالمتشابهالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهليسلكهاالتيوالطريقة

:القرآنآياتمن

اذمعناهفيوكانألفاظهتشابهتماالكتابآيمنيتبعونأنهم-1

الفاسدةمقاصدهمإلىيحزفوهأنيمكنهممحتملةمختلفةوتصاري!وجوه

الذيالمعنىعلىيحملونهثمعليها،وينزلوهإليهايصرفوهأنيريدونالتي

ابتدعوامابهليصدقواالضلالةمنركبوهوماالريغمنقلوبهمفيمايوافق

قالوا)2(.ماعلىحجةلهمليكونوأحدثوا،

فيتم!كبعيدأاحتمالأالنصريحتملهاالتيالمعانيأحدفيينظرأن-2

وأغلبهاالأشياءأكثرإلى...فيعمد":الدارميقال،دليلولابتنةغيرمنبها

.(3)"المستحالاتالمغموراتإلىمنهاالمشهوراتفيصرف

غيرمنوبالعموماتمقتداتها،فيالنظرقبلبالمطققاتالأخذ"-3

مقتدأالنصيكونبأن،العكسوكذلكلا،أممخقصاتلهاهلتأقل

فيرميالمسلكهذافإن.سواهدليليغيرمنبالرأي؟فئغئمخاضأأو،فسطفق

تقييدهععلىالمنصوالمطققأنوذلك،الدليلفيللهوىواتباععماية،

.(4)الواضحأصارقتدفإذايقتد،لمإذامشتبه

.(4عر)عليهاالأحكامتدورقواعدأربع(1)

القرآنتفسير،(3/181)البيانجامع،(02)صوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:(2)

.(ال!46/1)العظيم

.(34ه-1/434)المريسيعلىنقفالدارمي(3)

.(246-245/1))4(الاعتصام
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

مناستخرجواالمحكمبهيردونمتشابهألفظأيجدوالمإذاأنهم-4

ردهأحدهما::المحكمردفيطريقانفلهم،بهوردوهمتشابهأوصفأالمحكم

ابنقال،(1)دلالتهليعطلوامتشابهأالمحكمجعلهم:والثاني.المتشابهباللفظ

المحكم،علىوالمتشابه،المتشابهعلىالمحكمفيحملون!:!قهـعظعباس

.(2)"!دلتسون

متشابهمنباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهاستدذمانماذجومن

:(3)القرآنآيات

خلقه:علىسبحانهاللهعلؤإنكار-1

كماالسابعةالأرضتحتهوفقالوا:":الجهميةعنأحمدالإمامقال

،مكانمفيخلوولا،مكانكلوفيالأرضوفيالسمواتوفيالعرشعلىهو

ؤفيألتئتنؤلهبفيآدتةؤفؤ!:القرآنمنآيةوتلوا.مكاندونمكانفييكونولا

التيالآيةهذهأنعلىسابقموضعفي!نصقوقد.(4)"13(11!نعام:الأرصق

.(5)المتشابهمنالجهميةبهااستدل

.(2/294)العالمينربعنالموقعينإعلام:انظر(1)

.(3/177)البيانجامع(2)

ابنفيهأوردفقدبعدها(وما2/294)العالمينربعنالموقعينإعلاموانظر:(3)

مثالأ.عشرثلاثةالقيم

.(38)ررعوالجهميةالزنادقةعلىالرد(4)

إنكارعلى-الآيةبهذهالأشعريالرازياشدلال:وانظر.(52عى)السابق:انظر(5)

.(132)و(252)صالتقديسأساسفي-مكانكلفيبأنهوالقولخلقهعلىاللهعلو
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نقضفيالسنةأهلمندكح:ا!أولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالح!نم

سبحانه:لربهمالمؤمنينرؤيةإنكار-2

فيولاالدنيافييرىلااللهإنفقالوا:":الجهميةعنأحمدالإمامقال

آلأبقنهزؤفؤلأئذرضة!:ثناؤهجلالثهقولمنالمتشابهمنآيةوتلو،الآخرة

.(1)"!301:الأنعام9(لأتجص!ئزآركيذ

القرأن:بخلقالقول-3

الثهكتابفيتجد:لهيقالالجهميعنهيسألفمما"أحمد:الإمامقال

رسولسنةفيفتجده:لهفيقاليجد،فلا،؟مخلوقأنهالقرآنعنيخبرأنه

قلت؟،أينفمن:لهفيقاليجد،فلا،؟مخلوقالقرآنإن:قالأنه!نروالله

)جعل(أنوزعم.13الزخرف:9قز؟ئاعرمجا(إتاجعقتة!:الثهقولمن:فسيقول

المتشابهالكلاممنكلمةفادعى.مخلوقهومجعولفكل)خلق(؟:بمعنى

.(2)"تأويلهافيالفتنةويبتغيتنزيلهفييلحدأنأرادمنبهايحتج

اللهكتابفيآيةأجدأنا:فقالآخرأمراادعىالجهمإنثم!:وقال

!قاتأييهم:فقالآية؟،أيفيفقلنا:،مخلوقأنهالقرآنعلىتدلوتعالىتبارك

وكل؟()محدث:للقرآنقالالثهأنفزعم،12الأنبياء:9(مخدلثيزيهميمنر!زين

المعتزليالجبارعبدالقاضياستدلالوانظر:.(33)عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

الخمسةالأصولشرحفي-الآخرةفيربهمالمؤمنينرؤيةإنكارعل-الآيةبهذه

.(233)ص

والزمخشريالجبارعبدالقاضياستدلالوانظر:.(22عر)والجهميةالزنادقةعلالرد(2)

التوحيدأبوابفيالمغنيفي-مخلوقالقرآنبأنالقولعلى-الآيةبهذهالمعتزليين

.(3/477)والكشاف،(7/94)والعدل
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:لأولالفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةا!أهواءأهلاستدلال

.(1)املالمتشابهمنآيةوهيبهذا،الناسعلىشتهلقدفلعمري.مخلوقمحدفي

،بآيات-الجهمية:يعني-هؤلاءاحتج":نو!محالبخاريالإماموقال

:آياتثلاثمنالتباساأشدبهاحتجوافيماوليس

القرآنإن:قلغإن:فقالوا،12:الفرلهانأتفلير(فقثزه2نى!ل!وخقق:قوله

الآية.فيداخلفهوشيء؟القرآنإن:قلتموإن،كفرتمشيء؟لا

إلىآئقنهآ!ؤ!يغئةآلتهزسمو!صشتمآننىتت!يجمحي!متآ!إتخا:قوله:والثانية

كلمةالمسيحلأن؟النصارىبقولقلتمفأنغقالوا:،!171النساء:أ(تحسهؤروحتستتم

الثه.كلاممنوعيسى،بمخلوقليسالثهكلامإن:فقلغ،خلقوهو،الثه

ليس:وقلتم،12الأنبياء:أ(مخدلخزتهميمنر!زيمنتأتيهمقا!:والثالثة

.(2)"بمحدث

الأمر:لليعلىالخروج-4

تعالى:اللهقول:المتشابهمنالحروريةيتبعمما"جبير:بنسعيدقال

ئص!:معهاويقرنونأ44:المائدة9(آتبهعرونلهئمقأؤقعكآلتةآئرلآبضآمختهصلز!ؤتن

قالوا:الحقبغيريحكمالإمامرأوافإذا،11:الأنعام9(تغدلوئبريهتمآلدينكقزوا

فيخرجون.مشركونالأمةفهذه؟أشركفقد؟بربهعدلكفرومنكفر،قد

.(3)"الآيةهذهيتأولونلأنهمرأيتمافيقتلون

الجبارعبدالقاضياستدلالوانظر:.(3.-29)صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(2/964)القرآنمتشابهفي-مخلوقالقرآنبأنالقولعلى-الآيةبهذهالمعتزلي

.(44)صالعبادأفعالخلق(2)

.(184-2/183)الاعتصامفيالشاطبيذكره(3)
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نقضفيالههمنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الصافيالمسلك

يقابلهامادونالواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتالاستدلإل

فيكتابهاتباعهو!هرسولهبهوبعثكتابهبهأنزلالذيوهداهاللهدين

تعالى:قالكماالأمور،جميعفيذلكيخالفمااتباعوتركالأمور،جميع

علينا-تعالى-فأوجب،0311:عمرانآل1تقزقوأ(ولاجييعا(دترمجتليؤآغتجموأ!

اعتقادابهالاعتصامعلىبالاجتماعوأمرنا،إليهوالرجوع(1)بكتابهالتمسك

الدنيامصالحبهتتمالذيالشتاتوانتظامالكلمةاتفاقسببوذلكوعملا،

عرىبجميعنأخذأنسبحانهأمرناكما،(2)الاختلافمنوالسلامةوالدين

نتركأندون،زواجرهجميعونترك،أوامرهبجميعونعمل،وشرائعهالإسلام

تعالى:فقال،(3)بعضهونتركببعضهنأخذأنودونشيئأذلكمننضيعأو

وتعالىتباركونهانا،8012:البقرةا(!آقةأ!تيفيآذخلوأءاكنوألديهىآتةئفا!

أنزلماببعضفأخذوادينهمفزقواالذينوالنصارىكاليهودنكونأنعن

تقرقوأكألدينؤلاتكولؤأ!:تعالىفقال،(4)للهوىائباعآبعضهوتركواعليهمالله

،(2/284)المنثورالدرانظر:،بالقرآن(الله)حبلتفسيرإلىالسلفمنطائفةذهب(1)

.(4/31)البيانجامع

.(4/164)القرآنلأحكامالجامعانظر:(2)

الكريمتيسير،(1/942)العظيمالقرآنتفسير،(325-2/322)البيانجامعانظر:(3)

.(94)عالرحمن

،(1/11)الفتاوىمجموع،(1/461)المحيطالبحر،(1/384)الوجيزانظر:(4)

.(58)عالرحمنالكريمتيسير
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منهجنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفهط

*صهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

قشت!ع!صشؤكأنوأدينهتمقرقواآلديمن!لمن،5011:عمرانآل9!آئيتتجآة!تاتغدمنؤآختلفوأ

منحرآةفمابحغمىوتكفروئآتكمتبضغصق!آفتؤمنون،1159:الأنعامأ(شتئءنيمتنهتم

،!85:البقرةأ(آثغذأب؟سثذاكلرذونآلعئغهويؤمآلذتسآأتحمؤؤفيإلأيخركطخ!سلف1ذيفعل

الأخرىالطائفةلدىالذيالحقمنهماطائفةكلإنكارفيمثلهمنكونأنونهانا

!ؤقاثمب:سبحانهفقال،(1)أنكرهماتصديقيديهابينالذيالثهكتابفيأنح

أتكتمب(تضفو!ؤفتمئرلثئغلليفولماتيت!بآلضققئؤقاتمتى:لتئغلقصنزئأبم!سيتآلتفولي

.3111:البقرة9

اللهأنزلمابجميعوالعملاللهبكتابالاعتصامبهيتحققماأعظمومن

مامعرفةطلبعندأنه:والضالينعليهمالمغضوبطريقواجتنابفيه

يجمعأنهوالواجبفإنالدينمسائلمنمسألةأيفيوارتضاهالثهشرعه

وسياقاتهالقرآنمقاماتوتفقه،المسألةتلكفيالقرآنفيالآياتمنجاءماكل

ؤيجمع،عليهدئتالذيالصحيحمعناهاإلىالآياتتلكمنآيةكلوئزذفيها،

نأخذوبذلككلها؟الآياتعليهدئتالذيالصحيحالمعنىفيألفاظهابين

بعضهنأخذأومنهشيئأنسقطولا،-وعملأعلمأ-كلهالثهكتابفيجاءبما

.(2)بعضهونترك

والجماعة.السنةأهلمنبعدهمفمنالصحابةمسلكهووهذا

الآياتخمعنفسهاتكففلامنهمفرقةكلفإن:والبدعةالأهواءأهلوأما

ابتداءوبحثهمنظرهميقصرون!انما،الواحدةالمسألةفيالواردةالقرآنية

.(902-1/582)حاتمأبيابنتفسير،(496-1/494)البيانجامع:انظر(1)

.(1/027)الاستقامة،(618-2/518)(152-1/052)خزيمةلابنالتوحيد:انظر(2)
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

مذهبهمتقؤيتأويلهابعدأوبظاهرهاأنهاالعليلةبآرائهميرونالتيالآياتعلى

اشتملتماأنويرونويحتخون،نوك!متيوبهافيؤمنون،باطلهموتؤئد

ورضيه،وأحئهاللهأنزلهالذيالحقهو-ورأيهممذهبهمحسب-عليه

إمافإنهمقولهميخالفمماغيرهمبهااحتجالتيأوتقابلهاالتيالآياتوأما

معانيهاوينكروايرذوهاأنوإمارأسآ،بهاويرفعواإليهايلتفتواولايهملوهاأن

ببعضه،وكفرببعفالحقإيمانمنهمفرقةكلمعفيكون،عليهاشتملتوما

يقابلها)1(.مادونالمسألةتلكفيالواردةالآياتببعضواستدلال

مادونالواحدةالمسألةفيالواردةالقرآنيةببعفالآياتوالاستدلال

والأثروالسنةالكتابمنهحذرقدوالبدعةالأهواءلأهلمسلكيقابلها:

العلم.وأهل

فلوتهتمؤجعقناتغ!تهتميحيثقهتمتقصيهمقبما!:تعالىفقوله:الكتابأما

وقوله:،!13:المائدة9(بوءديهروأغخاحتهاأوم!منوءضؤاغحيةغندتحدآتحينفوئقنيمية

قآغرثتابهءذ!روأضخاحظايميثقهرفئنصصوأتممخذنانصئهزىلمتالوأقاآلدلى!ويحنى

السلفمنالعلمأهلنصق،114:المائدة9(آلعمخزتؤمصإكوا!غضتماآتعداوةئتتهم

مماوقسطأنصيبأتركوا:الآيتينفيحظآ()نسوامعنىأنعلىبعدهمفمن

تعالىاللهووظائفوحدودهوفرائفمهدينهمعرىمنكتابهمفيبهاللهأمرهم

المقصودأنعلىمنهمعددنصكماعنه،رغبةبهاإلاالعمليقبللاالتي

الجواب،(2/961)الفتاوىمجموع،(816-2/581)خزيمةلالإتالتوحيدانظر:(1)

.(2/552)الاعتصام،(1/692)الاستقامة،(4/43)الصحيح
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نماالماول:الفصل

بالمصادرالأصهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فهذا.(1)نعتهوبيانصوومحمدبنبوةالإيمانمنكتبهمفيماهنا:ب)الحظ(

القرآنية:بالآياتالاستدلالفيوحالهموالبدعةالأهواءأهلمسلكهو

ويتركون،وحسببهيحتجونبماالمسألةفيالواردةالآياتمنيستدلون

نفسها)2(.المسألةفيالواردةالآياتمنغيرهاويدفعون

آدتهلتنيقترقوأ\نؤيريدوهمتءإل!سروبآدتهيكفرونآلدك!إن!:تعالىوقال

شتبيلأ!لكذبتنيتخذوأآنؤيرلدونبصغمننوتتحفربحغصنننؤمنوتقولوئؤرسملإء

تباركيتوعد،1511-051النساء:أ(شاليتاغدابالقبهعيرينؤآغتذتاحقأآلبهعرونهمأوثيهك

بينالتياللهكتبفيمأمورأنهمع-الإيمانفيالثهرسلبينيفزقمنوتعالى

الهوىبمجردببعفيىويكفرببعفالأنبياءفيؤمن-جميعهمبهمبالإيمانيديه

آمنواالذينكاليهود،آباءهعليهألفوماوالعادةوالعصبيةوالحسدوالتشهي

الذينوالنصارى،-والسلامالصلاةعليهما-ومحمدآعيسىإلابالأنبياء

نأالتفريقبهذاويريد!و،محمدوأشرفهمبخاتمهموكفروابالأنبياءآمنوا

طريقآ-جميعآبهموالكفرالأنبياءبجميعالصحيحالإيمانبين-لنفسهيتخذ

الأنبياءبجميعالإيمانبينواسطةلاأنهمعبهيديندينآويتخذهيسلكهومذهبأ

التيوالبدعةأحدثهاالتيالضلالةإلىطريفاأيضآذلكويتخذ،بهمالكفرأو

هذهكانتمنأنسبحانهوأخبر.إليهالناسمنالجهلأهلويدعوابتدعها،

الوجيز،(17-2/16)زمنينأبيابنتفسير،(16.-6/551)البيانجامعانظر:(1)

،(171-6/161)القرآنلأحكامالجامع،(22-2/12)التنزيلمعالم،(1/312)

تفسير،(634-3/146)المحيطالبحر،(1/274)التأويلوحقائقالتنزيلمدارك

.(34)!لا/العظيمالقرآن

.(1/269)الاستقامة،(197-2/196)الفتاوىمجموعانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجي!نم

.(1)هبمعتذأشرعيأإيمانأليسالأنبياءمنبهآمنبمنإيمانهفإنحاله

،(2)القرآنبآياتاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلحالحقيقةهووهذا

مأمورونأنهممع-الواحدةالمسألةفيالواردةالآياتبجميعيؤمنونلافإنهم

تلكفيالواردةالاياتبجميعالإيمانعنفضلأ،القرآنآياتبكلبالإيمان

وأهوائهموقواعدهملأصولهمموافقتهيذعونمامنهاينتقونبل،-المسألة

ولرؤسائهم،لرأيهموالعصبيةوالتشهيالهوىبمجردوإنما،دليلولابتنةغيرمن

الناسودعوةبدعتهمتأييدإلىمسلكأهذهطريقتهممنيتخذواأنويريدون

الوعيدمننصيبفلهمبه،اللهيدينونالذيالدينهييجعلوهاوأنإليها،

فيها.صفتهاللهدكرقنومشابهتهممخالفتهمبقدرالآيةعليهاشتملتالذي

كانوانفرأأن،طهت!يفعالعابنعمروبنالثهعبدفعن:السنةوأما

بعضهم:وقالوكذا؟،كذااللهيقلألم:بعضهمفقال!كلضووالنبيببابجلوسآ

وجههفيفقئكأنمافخرج!هاللهرسولذلكفسمعوكذا؟،كذااللهيقلألم

بعضهالثهكتابتضربواأن؟بعثتمبهذاأو؟أمرتمبهذادا:فقالالرمانث!خ

شيء،فيههناممالسغإنكمهذا،مثلفيقبلكمالأممضلتإنماببعف؟،

الإمامأخرجه."فانتهواعنهنهيتموالذيبه،فاعملوابهأمرتمالذيانظروا

القدرفييتنازعونوهمأصحابهعلىخرج!الثهرسولأن:لهروايةوفيأحمد.

،(2/042)المسيرزاد،(4/2011)حاتمأبيابنتفسير،(6-6/5)البيانجامع:انظر(1)

تفسير،(1/582)التأويلوحقائقالتنزيلمدارك،(6/5)القرآنلأحكامالجامع

.(6/4)المعانيروح،(1/573)العظيمالقرآن

.(5/822)التعارضدرء:انظر(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلح!نماالماول:الفصل

بالمصادر*صيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1آية)يمزعوهذا،آيةينزعهذا

وقولهمطلوبهيناسبماالثهآياتمنأحدينزعأنعنحروالنبيفنهى

ماويرذ،سبحانهالثهقالهالذيالحقهوويجعلهذلكعلىبهويستدلورأيه

يؤمنلمغيرهبهايحتجآيا!بدفعفمن،غيرهبهايستدلالتيالآياتمنقابله

ببعضهيؤمنوممنببعضىبعضهاللهكتابيضربممنيكونبلبها،ويعمل

الواردةاللهآياتمنينزعفكلهمالأهواء)2(،أهلحالوهذه،ببعضهويكفر

المسألةتلكفيالواردةالأخرىالآياتويتركويردمذهبهيوافقمامسألهفي

رأيه.يوافقلامما

لهممايكتبونالعلمأهل":(3)الجراحبنوكيعالإمامفقالالأثر:وأما

الإسلامشيخوذكره،(4)"لهمماإلايكتبونلاالأهواءوأهل،عليهموما

.(5)مهديبنالرحمنعبدعنتيميةابن

(1

(2

(3

(4

تخريجه.تقدم

حاشية،(584)صالطحاويةالعقيدةشرح،(2/196)الفتاوىمجموعانظر:

.(1/65)ماجهابنسننعلىالسندي

،الأعلامأحدالحافظالإمام،سفيانأبو،الكوفيالرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع

الإمامقال،وورعخشوعمعالحفظوأئمةالعلمبحورمنكان،(ـه291)سنةولد

الأوزاعيبالإمامزمانهفييعذلوكان،"زمانهفيالمسلمينإماموكيعكان"أحمد:

.(681-9/041)السيرانظر:.(ـه971)سنةتوفي،زمانهفي

.(1/26)سننهفيالدارقطنيأخرجه

ابنهو:مهديبنالرحمنوعبد.(75-1/73)المستقيمالصراطاقتضاءانظر:

كان،(ـه135)سنةولدالمجؤد،الناقدالإمامسعيد،أبو،اللؤلؤيالبصريحسان

.(902-9/921)السيرانظر:.(ـه981)سنةتوفي،والعملالعلمفيقدوةحجةإمامأ
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نقضفيالهمصنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم"أحمد:الإماموقال

قولهوفي!:تيميةابنالإسلامشيخقال،(1)"الكتابمفارقةعلىمجمعون

ذ!روأمقاحتهاأوم!تافيحيثقهر1مخذتاتضحزكهآتالؤأقاآلزيئؤيمنى!:تعالى

والبغضالعداوةبينهمفأغرى114الماندةأ!ؤآئبغضحاأتقداؤةتتتهمقةغرنتابهء

فيماالثانيالوصفهووهذا،عليهمأنزلبماالإيمانمنتركوهمابسبب

.(2)ادالكتابيخالفمنهمكلأفإن؟(للكتاب)مخالفونأحمد:قولمنتقدم

لهم:تعالىقالولهذا،وباطلحقمعهمالكتابأهل"وهكذا:وقال

!آقئؤمنون:وقال،142:البقرةأ(تغقؤنوآنتئمآلهتئؤتكئعوأبألظليأنحفتفبس!وأؤلآ!

بحغصنيلهؤمن!وتقولو!ت:عنهموقال،185:البقرةأ(بمغمىوتكفروئائكختبحغصق

ؤإدا!:عنهموقال،0511النساء:أ(شتبيلأبخكدبتنيتخذوأآنويرلدونبتغصننؤنتحفر

آلخقؤالؤؤزآءةوبماؤيكفروئغلتضاأنننلآبضآئؤعنقالوأآدتةآنرلآيبآايحنوأةقهخقيل

بهجاءتبماخلطوهابدعاابتدعوالأنهموذلك،191البقرة:9(معثثممصدقالما

وهم،وباطلحقمنهمفريقكلفيفصارشيعا،وكانوادينهموفرقوا،الرسل

وهذا.معهمالذيبالباطلويصدقونالآخرالفريقمعالذيبالحقيكذبون

شيعاوكانوادينهمفرقوافهموباطلا،حقامعهمفإن،كلهمالبدعأهلحال

.(3)امل...الباطلمنمعهبماويصدقالحقمنالآخرمعبمايكذبفريقكل

.(6)عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(5/284)التعارضدرء(2)

.(681-5/167)النبويةالسنةمنهاج(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

يلأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كفروا،أوذهبواقدإسرائيلبنيفإنالاعتبار،هناوالمقصود!:وقال

إسرائيلبنيإن:يقولبعفالسلفوكانلنا،عبرةقصصهمذكرتوإنما

.جارةياواسمعيأعنيإياك:السائرةالأمثالومن.أنتميعني!انماذهبوا

ونكتمبالباطلالحقنلبسلاأنلنا:عبرةإسرائيلبنياللهخاطبفيمافكان

لبسعلىتشملأنبدلا...والسنةالكتاببهايعارضالتيوالبدع،الحق

قطتجدفلا،تأملهمنيعرفهموجودأمروهذاحق،وكتمانبباطلحق

إظهارهاويبغضويبغفمهاتخالفهعالتيالنصوكتمانيحبوهوإلامبتدعأ

ة(1)"ذلكيفعلويبغفمنبهاوالتحدثوروايتها

الاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلسلكهالذيالباطلالمسلكوهذا

منها:أمور،عدةعليهحملهمالقرآنيةبالآيات

ابتدعوهآخرطريقأ-وفقههوشرعهاللهدينلمعرفة-سلكواأنهم-1

الصحابةعليهوسار!رمحمدوبينهالقرآنبهجاءالذيالصحيحالطريقغير

عليهوتتواعليهاعتمدواالذيهوالمبتدعةطريقتهممنعرفوهوما،!ص

بمامنهواستدلوا،الثهكتابفيذلكبعدنظرواثم،وفكرهموعقيدتهمدينهم

إليه.ذهبواما-ورأيهمزعمهمحسب-يوافق

،سلطانمنبهااللهأنزلماوقواعدأصولألأنفسهمابتدعواأنهم-2

وتوزنإليهعوترتجعالنصوإليهتحاكمالذيوالميزانالعمدةهيوجعلوها

أعمولهمأنيذعونماعلىالقرآنيةبالآياتالاستدلالفياقتصرواولذلكبه؟

للحق.موافقتهاعلىدئتوقواعدهم

.(122-1/022)ضرلتعاادرء(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

تقابلالتيالآياترؤيةعنأعمتهمالمبتدغةوقواعدهمأصولهمأن-3

القرآنيجعلوالملأنهم؟إياهمالثهخذلانمنوهذابها،استدلواالتيالآيات

به.يسترشدونالذيوالهدىبهيستضيئونالذيالنورهو

منيبذلواولم،وأوقاتهمأعمارهممنينفقوالم-الأصلفي-أنهم-4

ومعرفةالثهآياتفيالفقهعلىيعينهمما؟علومهممنيكتسبواولم،جهودهم

.ورأوهاعتقدوهمايوافقماإلامنهايفهمواأويعرفوالمولذلكمنها؟مراده

إنزالهابابمنيكنلممذهبهمتوافقالتيبالآياتاستدلالهمأن-5

أجلمنولاعليها،والاعتمادبهاالاحتجاجبابمنولابها،اللائقةمنزلتها

لأسبابذلكيفعلون!انما،إياهمخالفتهاأولمذهبهمموافقتهافيالنظر

إضلالأوخصومهموجوهفيبهاالدفعأوبهاالاستئناسكمجردأخرى

لمثئمومنذلك؟غيرأواللهكتابيعظمونبأنهمإياهمإيهامهمأوالناس

ليستالأمرحقيقةفيلأنهاالواحدةالمسألةفيالواردةالآياتبجمعئعنوا

مذهبهمموافقةفيهايرونالتيبالأدلةواكتفوا،-عندهم-حجةولادليلأ

.(1)مآربهملتحقيقوأصولهم

اتتحديحتينفو!تمسهؤجعئتافئوتهتمتقتهتميحثقفتمنجيماتقصيهم!:تعالىقولهتفسير:انظر(1)

في!41:المائده9(بهءشررأذغتاحتهافتتوا!131ةالماندة9(يهءديهروأغخاحظاولهض!وأ!نواغحعةغن

المعتزلةعلالردفيالانتصار:و،(1)هامش(136)صفيالمذكورةالتفسيركتب

/2)الفتاوىمجموع،(7/37)السنةمنهاج،(689-3/688)الأشرارالقدرية

الأنوارلوامع،(2/255)الاعتصام،(7/172-173)(4/4-5)(961-971

.(400)عالبهية
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ج!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالفعهمل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتوالبدعةالأهواءأهلواستدلال

:صورتانلهيقابلهامادون

آياتفييقابلهاماويكون،مسألةفيواردةبآياتاستدلالهم:الأولى

بها.استدلواالتيغيرأخرى

فييقابلهاماويكون،مسألةفيواردةآيةمنبجزءاستدلالهم:الثانية

بها.استدلواالتينفسهاالآية

آخر:باعتباييصورلهالاستدلالولهذاأنتيميةابنالإسلامشيخبئنوقد

لامؤتلفآعامآجامغايكونأنيجببالرسلالإيمان:أنقزرأنفبعد

بجميعيؤمنبأنيتحققذلكوأن،اختلافتبعيفولاولافيهتفريق

وأببعف،وكفرالرسلببعضآمنمنوأن،إليهمأنزلماوبجميعالرسل

والتبعيضالتفريقأنبتنكافر؟فهو،ببعضوكفراللهأنزلماببعضآمن

:-الجملةحيثمن-نوعان

التنزيل.والتبعيففيالتفريق:الأول

التأويل.فيوالتبعيضرالتفريق:الثاني

جهتين:والتبعيفمنالتفريقفيهيقعالنوعينكلاوأن

الكئم:أوالقذروالتبعيففيالتفريق-1

جاءببعفمايؤمنأوبعض،دونالكتبأوالرسلببعضيؤمنبأن

بعف.دونالرسولبه

عيسىعلىأنزلمادونالممتلاموسىعلىأنزلبمانؤمناليهود:قول:مثل
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

!رو.محمددونالصنلأبالمسيحإيمانهمفيالنصارىوهكذا!ته!نرو،ومحمدالممنلأ

ببعفيؤمنونالذينالأمةهذهإلىالمنتسبينمنالأهواءأهل:ومثل

بعض.دونبهاويستدلونالكتابنصوص

الكيف:أوالوصفوالتبعيففيالتفريق-2

بعف.دونوالنبوةوالرسالةالتكليمصفاتببعضيؤمنبأن

عبدإنهاليهود:فقالالستلأ،المسيحفيوالنصارىاليهوداختلاف:مثل

ورسالته،بنبوتهالنصارىوأقز،نسبهفيوقدحوانبوتهجحدوالكن،مخلوق

بحقطائفةكل،وصفتهوصفهفيالطائفتانفاختلف،اللههوقالوا:ولكن

وباطل.

ببعفصفاتيؤمنونالذينالإسلامإلىالمنتسبينمنالأهواءأهل:ومثل

دونرسلهصفاتوببعضبعض،دونرسلهعلىوتنزيلهالثهوكلامالقرآن

اللهكلاميكونأنينكرلكنه،اللهكلامبهأتوامايسمىأنيخؤزكمن،بعض

.(1)الحقيقةفي

المسألةفيالواردةبالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

يأتي:مايقابلهامادونالواحدة

من(آلمتقينمنآلتهتتقتلإتخا!:وتعالىتباركاللهبقولالاستدلال-1

يمنئتقتلؤثئمآصلهمايمققئفيلفليبائاقرتا(دلحقبآةادمآتتئتتآغثتمخوآتل!:قوله

.!72:ئدةلمااأ(لمئقينآمندتؤآتقتلتضااذقالأثنتتكلقالأخيآ

.(11/51)الفتاوىمجموعانظر:(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الكبيرةصاحبفقالوا:والمع!زلة)2(الخوارجمنالوعيدية)1(بهاستدل

وأعظم،حسنةلهيكونفلاعملأ،منهالثهيتقبلفلا،المتقينمنليس

النار.فيالخلودفيستحق؟إيمانمعهيكونفلا،الإيمانا!سنات

غيرهاأوبهااستدلواالتيالآيةعليهاشتملتمماذلكيقابلماوتركوا

.(3)الآياتمن

(1

(2

(3

فيالواردةالوعيدبنصوعرلأخذهم؟والمعتزلةالخوارج:منكلعليطلقلقب

المنزلتينبينمنزلةفيجعلوهأوالكبيرةمرتكبفكقرواالوعد،نصوصدونالقرآن

وسيأتي،بالخوارجالتعريفسبقوقد.الآخرةفيالنارفيبخلودهوحكمواالدنيا،في

بالمعتزلة.التعريف

مابعدالبصريالحسنمجلسعطاءبنواعملزعيمهماعتزالإلىنسبة:المعتزلة

مؤمنلاالمنزلتينبينمنزلةفيأنهواصلزعمفقد،الكبيرةمرتكبحكمفيخالفه

تفرقواثم،معتزلة:اتبعهولمنلهفقيلالمسجد،ناحيةفيهذايقرروأخذكانر،ولا

الصفات)نفيالتوحيد:وهيالخمسةبالأصولالاعتقاديجمعهمطوائفعدةإلى

)خلودوالوعيد،(تعالىاللهعن-العبادأفعال-القذر)نفيوالعدل،(تعالىاللهعن

مرتكب)أنالمنزلتينبينوالمنزلة،(موتهقبليتبلمماالنارفيالكبيرةصاحب

المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمركافرا(،ولامؤمنايسمىلاالدنيافيالكبيرة

علىوالردالتنبيهانظر:.(وقتالهم-معتقدهمفي-الجائرينالأئمةعلى)الخروج

.(43/1)والنحلالملل،(98)عالفرقبينالفرق،(37)عوالبدعالأهواءأهل

منهاج،(354-353/2)الكبرىالفتاوى،(498-7/494)الفتاوىمجموعانظر:

إلاطاعةيقبللاتعالىاللهأنعلدليلوفيه":الزمخثسريقال.(6/216)السنة

.(1/658)الكشاف."متتيمؤمنمن
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالح!نم

علىالناردخلمنخروجعدمفيالواردةببعفالآياتالاستدلال-2

الكبائر:أصحابمندخلهامنخروجعدم

فخرجنا،الخوارجرأيمنرأيشغفنيقدكنت:قالالفقير)1(يزيدروى

علىفمررنا:قال،الناسعلنخرجثمنحجأننريدعددذويعصابةفي

رسولعن-ساريةإلىجالس-القوميحدثالثهعبدبنجابرفإذاالمدينة

الله،رسولصاحبيا:لهفقلت:قالالجهنميين،ذكرقدهوفإذا:قال،!الثه

1192:عمراناكل1(آخرئته،ألتازفقذئذجليفن!إتك:يقولوالله؟تحدثونالذيهذاما

:قال،؟تقولونالذيهذافما!2.:الجدة9(ييهاأجميدوأيححهآمخرصأآقارآدوأآ!ء!و

يعني:-ور!ك!محمدبمقامسمعتفهل:قال،نعم:قلت؟القرآنأتقرأ:فقال

المحمود!صمحمدمقامفإنهقال:نعم،قلت:،(2)؟-فيهاللهيبعفالذي

فرجعنايزيد:قال:آخرهوفي،الحديثفذكر...يخرجمنبهالثهيخرجالذي

واللهفلافرجعنا،،!؟ىحالثهرسولعلىيكذبالشيخأترون!ويحكمقلنا:

.(3)دحاورجلغيرمناخرجما

ىن!طلآضئاثهمضتسقتآلذيمص،ن!:وتعالىتباركاللهبقولالاستدلال-3

.1011:لأنبياءاأ(شعدلهنعتهاأؤلبهك

مكةإلىتحولثمالكوفةأهلمنكان،الكوفيعثمانأبوالفقيرصهيببنيزيد(1)

الأئمة.منعددوثقه،ظهرهفقاريشكوكانلأنهب)الفقير(وشقيفترلها،

.(61-ه32/631)الكمالتهذيب،(592-65/452)دمشقتاريخ:انظر

.(11:79!سراء(مختمو:امقاماقئل!يتعثكآنح!غ!:تعالىقولههو(2)

.(191)رقم(1/177)مسلمأخرجه(3)
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جم!نمنقضفطالسنةأهلج!نم*ول.الفهط

لأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

سعيدفالسعيدالذر،منالأمرقجيقدفقالوا:(1)الجبريةبهاستدل

تعالى،دتهالقدرة!انما،قدرةالأفعالجميعفيلناوماالذر،منشقيوالشقي

علينا)2(.وكتبهوالشرالخيرقذر

(3)(!تلوئؤفتمتقعلضافتثللا!:وتعالىتباركاللهبقولالاستدلال-4

.041:عمرانآلأ(ت!ثآةقاتقعللئةآ!:قولهو،321:الأنبباءأ

سبحانهإنهوقالوا:،تعالىاللهأفعالعنوالتعليلالحكمةمنكروبهاستدل

وإظ،غايةولاسبببلايفعلهمايفعلبل،غرضولاغايةولالفعلهعلةلا

فعلهفجاء،!ارادتهلعلمهمطابقتهاوغايتها،مشيئتهمحضرمفعولاتهمصدر

.(4)وعلمهإرادتهوفقعلى

(1

(2

(3

(4

تعالى،الربإلى!اضافتهاعنهمالعبادأفعالحقيقةنفيوهوبالجبر،قولهمإلىنسبة

التيهي:الخالصةفالجبرية:أصنافوهم،صفوانبنالجهمبذلكقالمنوأول

ئ!بتالتيهي:المتوسطةوالجبريةأصلا،الفعلعلقدرةولافعلاللعبدتثبتلا

.(1/84)والنحلالملل:انظرأصلا.مؤثرةغيرقدرةللعبد

.(268-8/262)الفتاوىمجموع،(369-2/367)التفسيردقائقانظر:

أ!العنوالتعليلالحكمةنفيعل-الآيةبهذهالأشعريالرازياستدلالانظر:

.(22/134)الغيبمفاتحتفسيرهفي-الله

د!اء،(4/4751)المرسلةالصواعق،(226-13/522)الفتاوىمجموعانظر:

العالمينربعنالموقعينإعلام،(1/274)السعادةدارمفتاح،(612)صالعليل

(296/2).
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

العالثالمسلك

ببعضبعضهاللهكتابضرب

وعلا-جل-فملكوتهالخلقأحكموأتقف؟شيءكل!تاللهأحكم

الشرعوأحكم،اختلافولافيهتفاوتلاوالجمالالإتقانغايةعلىجايى

كلمنمتزأفهو(وشريعةاعتقادأالرسلبهجاءتوماالشرعية)الآيات

خلفه،منولايديهبينمنالباطليأتيهولادنس،كلمنومطفرنقم،

عيب.ولافيهخلللا،والإتقانالإحكامغايةفيوشرعه-سبحانه-فخلقه

وتأتلف،معانيهتت!يمقأنهالخلقكلامعناللهكلامخصائصأعظمومن

بعضهويشهد،بالتصديقبعضابعضهويؤيد،وقصصهأخبارهوتتوافق،أحكامه

تضاذ.تناقفولاولاتعارضولاتفاوتولافيهاضطرابفلا،لبعفبالتحقيق

والتسليم،الصلاةاللهمنعليه،الكريمالنبيبهذاالرسلاللهختموقد

الآياتمنفيهبماالناسوهدى،العظيمالقرآنبهذاالسماويةالكتبوختم

السميعوهولكلماتهمبدللاوعدلأصدقاربككلمةوتمت،الحكيموالذكر

بعضبصدقيشهدوبعضهعدل،كلهاوأحكامهصدق،كلهافأخباره،العليم

خبير.حكيملدنمنفصلتآياتهلأن،يغافيهولا

وأمزاخلقاالشيءفيفيحكم،المتماثلةالأموربينويسوييجمع!ةوهو

بل،متماثلينغيرشيئينبينيسويولا،متماثلينبينيفرقلا،مثلهبحكم

بينهما.يسؤلممتضادينمختلفينكاناإن
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم*ول:الفصل

بالمههادرلأصهميلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

فييجتهدوأن،حقكلهاللهكتاببأنحقأيؤمنأنالعبدعلىفالواجب

ممااللهآياتبعضعليهأشكلوإن،منهلهظهربماويعمل،ويفقههيعقلهأن

لماللهوأن،كلهحقهواللهعندمنجاءمابأنآمنوتعارضأاختلافأيوهمرآه

بل،الحقيقةفيتعارضولافيهتضادلاعليهأشكلماوأن،وينقضهقولأيقل

بعفيضربولم،يخاصمأوفيهيجادلولميعلمها،لممتلائمةمتوافقةحقيقةله

،بتقصيرهويشهد،فهمهويعيب،جهلهويعرف،نظرهيتهمبلببعف،اللهآيات

عالمه.إلىؤكلهوإلا،وبيانهتفسيرهيعلمونالذينالعلمأهلإلىيرذهثم

.(1)والجماعةالسنةأهلمسلكهووهذا

اللهآياتبعضفهمعليهيشيهلمنفمنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

وقفويبذلجهدهيصرفمنومنهم،أخرىآياتمعتعارضأفيهيرىمما

تكونثم،أخرىآياتمعتعارضأفيهاأنمتوقميتوقمقدالتيالآياتلتتفع

متعارضة-بعامةالقرآنأو-الآياتتلكبأنالباطلالزعم:هيالفريقينحال

الاياتتلكدلالاتفييشككونأوفيشكونبعضا،بعضهاوينقضالحقيقةفي

ابنتفسير،(1/159)الآثارمشكلشرح،(18.-5/179)البيانجامعانظر:(1)

،(1/539)المحيطالبحر،(1/456)التنزيلمعالم،(4101-3/1301)حاتمأبي

،1/3)العظيمالقرآنتفسير،(3/572)الموقعينإعلام،(1/12)الفتاوىمجموع

،(3/72)القرآنعلومفيالإتقان،(46-2/45)القرآنعلومفيالبرهان،(348

المجموعةضمن-القرآنلتفسيرالحسانالقواعد،(161)صالشبهاتكشف

،(190)صالرحمنالكريمتيسير،(41-8/36)-سعديابنلمؤلفاتالكاملة

.(11)صالكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفع
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نقضفيالهمصنةأهلجص!نميول:الباب

والبدعة!هواءأهلعند*ستدلالم!صج

واحتجاجآ)1(.وعملأعلمأيبطلونهاثم،-بعامةالقرآنأو-وحجيتها

ومنمفوحذرناالأهواءلأهلالمسلكهذاعنكتابهفياللهأخبرناوقد

ؤأخرآئيهتت\تمممنمخكخنثةاتتيةآتكتمبغقتكآنرذآدذممطممؤ!:تعالىفقال،أهله

تآيىييهء(ؤآتيقلىآتعتتزآتعايحتهةت!ثهلقاقتتبعودزلغفلؤبهضفيآلدينبمقامتشيهت

بالما:فيقولون،والناسخالمنسوخيتبعون"ال!ذي)2(:قال،!7:عمرانآلأ

كانهلأ،الأخرىبهذهوعجلالأولىفئيركتوكذا،كذابهاعجلالآيةهذه

منالعذاتتيدبالهوما.؟ن!يسختالتيالأولىتجيءأنقبلالآيةبهذهالعمل

.(3)"النار؟يوجبلمفإنهغميهمنآخرمكانوفيالنار،بهتيدعملأعمل

كانلو:أيالنساء:9281(غئيىآلتومجنييمقؤتؤكأن!:قالثم":كثيرابنالحافظوقال

بواطنهم،فيوالمنافقينالمشركينجهلةمنيقولمنيقولهكمامختلقأ،مفتعلأ

،الاختلافمنسالموهذا:أيكثيرأ،وتضادآاضطرابآ:أي(آخئقعا!لؤجدوأييه

قالوا:حيثالعلمفيالراسخينعنمخبرأتعالىقالكما،اللهعندمنفهو

ردوافلهذا،حقومتشابههمحكمه:أي!7:عمرانآل9زيآ(يخديمنءكأبهةاقا!

والجهميةالزنادقةعلىالرد،(04)صسلامبنالقاسمعبيدلأبيالإيمانانظر:(1)

،(1/539)المحيطالبحر،(45عر)والبدعالأهواءأهلعلوالزدالتنبيه،(6-5)!ع

.(1/236)التأ!للوحقائقالتتريلمدارك

،-مولاهم-القرشيمحمد،أبو،يد!لاكريمةأبيبنالرحمنعبدبنإسماعيل(2)

التابعين،منالوسطىالطبقةمنالمف!ر،الإمامالكبير،يد!لاوهوالأعور،الكوفي

.(159-158/1)التهذيبتهذيب،(265-5/264)السيرانظر:.(!127)سنةتوفي

.(3/177)البيانجامع(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

المتشابهإلىالمحكمردوازيغقلوبهمفيوالذينفاهتدوا،المحكمإلىالمتشابه

.(1)"الزائغينوذمالراسخينتعالىمدحولهذافغووا،

منهلاكسبببأنهوأخبرنا،المسلكهذاسلوكعن!صالنبيونهانا

بهذا،!قوميامهلأ":قالور!لك!النبيأن،شهـتهطعمروبنعبداللهفعنقبلنا،

بعضهاالكتبوضربهمأنبيائهمعلباختلافهم"قبلكممنالأممأهلكت

فمابعضا،بعفهيصدقبلبعضا،بعضهيكذبينزللمالقرآنإنببعف،

"إنما:روايةوفي."عالمهإلىفردوهمنهجهلغومابه،فاعملوامفعرفتم

كتابنزل!انماببعف،بعضهاللهكتابضربوابهذا؟قبلكمكانمنهلك

ومافقولوا،منهعلمغفما،ببعضبعضهتكذبوافلابعضا،بعضهيصدقالثه

.(2)"عالمهإلىفيهلوهجهلغ

لابنرجلقال:قالجبيربنسعيدفعن،!صصحابتهعنهونهانا

شهزتيزمبؤؤلابا!فأ!قلأ:قال،؟عليتختلفأشياءالقرآنفيأجدإني:عباس

دتةآيكئمونولا!،!72:تفالصاا9(لونتتتهمآءبغعيىتمهتغض!وآئتل!،1011:نمنولمؤا1(لوئتت!تآة

.؟الآيةهذهفيكتموافقد123:الأنعام9(م!ثريهين!ؤآئتزقيتتاقابهآ،1النساء:24أ(خديثا

لسماءاخلقفذكر!03-27:الفازعاتأ(!دحمفآ:قولهإلى(تخآحتتقاآآيص!:لوقا

قوله:إلى(تؤتترفيآلارضقخققبآللىتخكفروبئآبتبهئم!:قالثم،الأرضخلققبل

السماء؟.قبلالأرضخلقهذهفيفذكر!11-9:تدصفأ(!ظآبيين

.(1/053)العظيمالقرآنتفسير(1)

تخريجه.تقدم(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

شتيفا!النساء:8511أ(حيهيماغنييرأ!النساء:1691(زجيماغفوراآنتة!ؤكأ!:وقال

.؟مضىثمكانفكأنه!النساء:431أ(بصيرا

منفصعقالصورفيينفخثم،الأولىالنفخةفي(!هزآئهمماب!قلأ:فقال

ولاذلكعندبينهمأنسابفلا،الثهشاءمنإلاالأرضفيومنالسماواتفي

.بعفيتساءلونعلىبعضهمأقبلالآخرةالنفخةفيثم،يتساءلون

لأهليغفراللهفإن:(خدشاآلتةؤلايكسمون!(مشريهينتابهآ!:قولهوأما

فختم،مشركيننكنلم:نقولتعالوا:المشركونفقال،عذنوبهمالإخلا

:وعندهحديثا،يكتملااللهأنعيرفذلكفعند،أيديهمفتنطقأفواههمعل

ية.لآا(كفروألذينآتؤذ!

فسواهنالسماءإلىاستوىثمالسماء،خلقثم،يومينفيالأرضوخلق

والمرعى،الماءمنهاأخرجأنودخوها:،الأرضدحاثم،آخرينيومينفي

قوله:فذلك،آخرينيومينفيبينهماوماوالآكاموالجمالالجبالوخلق

فيشيءمنفيهاوماالأرضفجعلت(تؤقكقفيآلارضقخقق!:وقوله(!دحفآ

يومين.فيالسماواتوخلقت،أيامأربعة

كذلك،يزللم:أي،قولهوذلك،بذلكنفسهسمى(غفورازجيماهتلآ!أكؤ!

أراد.الذيبهأصابإلاشيئاييرذلماللهفإن

.(1)اللهعندمنكلافإن،القرآنعليكيختلففلا

.(5374)رقم(4/4181)البخاريأخرجه(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نميلأول:الفصل

يلأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

!قأ!ابة!عالمسلكهذاسلوكإلىوالبدعةالأهواءأهلدعاوالذي

ومنها:بعض،دونبعضهمفيبعضهايوجد

العظيمةأوصافهعنبهاللهأخبروماالكريمبالقرآنالإيمانضعف-1

معانيها.وتوافقآياتهإحكامفيالشكإلىالأمربهميصلحتى،الرفيعةومنزلته

،والقرآنالإسلامعنوصرفهم،الناسقلوبفيالشكإيقاعإرادة-2

حجيفإسقاطإلىبذلكالتوضلثم،القرآنآياتفيالتعارضوجودباذعائهم

.-بعامةوبالإسلام-بخاصةبهوالتم!ك

متعارضةأنهااذمجيالتيالآياتمنفإن،اللهآياتمنالمتشابهاتباع-3

المحكماتإلىزذتولو،معنىمنأكثرمحتملأيكونماأخرىآياتمع

معانيها.توافقلظهر

إدراكعنغيئةوأذهانهم،الاتساععنقاصرالثهبكتابعلمهمأن-4

متناقفة.:يقولواأنمنعليهمأهونشيئأيجدوافلم،الآياتبينالجمعوجوه

اليقيندرجةإلىلوصلواتدئروهفلو،الكريمالقرآنتدبرهمعدم-5

.(1)اضعببعضهويوافقبعضا،بعضهيصدقوأنه،اللهكلامبأنهوالعلم

والجهميةالزنادقةعلىالرد،(04)صسلامبنالقاسمعبيدلأبيالإيمانانظر:(1)

،(4101-3/1301)حاتمأبيابنتفسير،(1/95)الآثارمثمكلشرح،(6-5)ص

التأويلوحقائقالتنزيلمدارك،(54)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالزدالتنبيه

،(3/88)القرآنعلومفيالإتقان،(1/3،348)العظيمالقرآنتفسير،(1/236)

.(091)صالرحمنالكريمتيسير
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نقضفيالهمشةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وقد،كثيرةصورلهوالبدعةالأهواءأهليسلكهالذيالمسلكوهذا

قولهفي()الاختلافتفسيرإلىيرجعوكخضلهاوبيانها،بذكرهاالعلمأهلعيي

بينهمما-كتابهعناللهنفاهاالتيالاختلاففصور،(آخيققا!تؤخدوأييو:تعالى

ضربفيوالبدعالأهواءأهليسلكهاالتينفسهاالصورهي-العلمأهل

بينيضربونوالبدعةالأهواءأهلأن:ذلكفمنببعف،بعضهااللهآيات

والمقيد،والمطلق،عوالخاوالعام،والناسخالمنسوخعلىالمشتملةالآيات

وأالحالأواللفظأوالوصففياختلاففيهكانوما،والمنفيوالمثتت

.(1)الموضوعأوالمكانأوالزمان

بعضهاوضيربتعارضهاادييالتيالقرآنآياتبتتئعالعلمأهلغييوقد

ومنبينها)2(،الجمعأوجهوبئنواذلك،فيهايتوفمأنيمكنالتيأوببعض

ذلك:نماذج

عثتاوجوههتمعنىآدممخؤتؤمؤمحثرهتم!:قولهوأما"أحمد:الإمامقال-1

آئحته(آضخبآلايى\ضحنبؤتادى+!:أخرىآيةفيوقال11!سراء:791،(ؤصمتاؤثكما

البرهان،(3/482)المحيطالبحر،(1/278)الوجيز،(3/177)البيانجامع:انظر(1)

الحسانالقواعد،(76-3/72)القرآنعلومفيالإتقان،(67-2/45)القرآنعلومفي

.(14-8/36)-سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-القرآنلتفسير

والبدعالأهواءأهلعلوالزدالتنبيه،(91-7)صوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:(2)

عنالاضطرابإيهامدفع،(67-2/54)القرآنعلومفيالبرهان،(80-45)عرر

القرآنعلومفيالإتقان:كتابهفي-السيوطيوذكر،(الكتاب)كاملالكتابآيات

بالتصنيف.أفردهقطربأن-(3/72)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةاثماهواءأهلاستدلال

آلمنمؤتؤتممتهر!ثخمؤ!:المحكمالكلاممنهذايكونكيف:فقالوا،15.:الأعرافأ

بعضا؟.بعضهميناديأنهآخرموضعفييقولثم(عخياؤئكعاؤصمتاوجوههتمغنى

.(1)"ذلكأجلمنالقرآنفيفشكوا

!34-24:ثرالمد9(لمضقدآؤتكعتلوأقاشقر!لتقتح!نيقا!:لهقوماأو":لقاو-2

قومأذمقداللهإنفقالوا:،14:الماعونأ(دقمصخيين!قؤتل:أخرىآيةفيوقال

لأنهمالناردخلواإنماإنهمقومفيقالوقدللمصلينويل:فقاليصلونكانوا

.(2)"متناقضرأنهوزعمواذلكأجلمنالقرآنفيفشكوا.يصلونيكونوالم

هذهمثلفيالزنادقةفيهشكتماأما":الملطيالحسينأبووقال-3

(قيغندرونقتم!ؤلائؤدنلاشطقونتؤمقذا!:ثناؤهجلقولهمنونحوهاالآية

!صصحموئ(رتبهتمعن!آتقمغةيومئ!إتيهئم!:أخرىآيةفيقالثم!36-35:المرسلاتأ

.(3)"بعضاينقفبعضهالتفسيريجهلمنعندفهذا،131:رمزلاأ

!ح!!!!اك!

.(8)ىعوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(9)صالسابقالمصدر(2)

.(55)صوالبدعالأهواءأهلعلوالزدالتنبيه(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نمايأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الرابعالمسلك

تحتمللاماالقرآنيةالآياتمعافيتحميل

يمتنعفإنههدىبأنهاللهوصفهوما،وبيانهدىبأنهكتابه!الثهوصف

جهالة،فيهيكونأنالمحالفمنبيانأالثهجعلهوما،ضلالةفيهيكونأن

فيواضحةبينةآياتالقرآنوآياتونور،شفاءبأنهكتابهاللهوصفولهذا

اللهكلاممنبيانأأتمولاتفسيراأحسنكلامأتجدولا،الحقعلىالدلالة

.(1)سبحانه

،والحرامالحلالمنالعاملونبهيتذكر)ماللذكركتابهسبحانهوشئر

النافعةوالعقائدوالعبر،والمواعظالجزاءوأحكام،والنهيالأمروأحكام

والعلم،للفهمومعانيه،والحفظللتلاوةألفاظهر!يف،(الصادقةوالأخبار

التيسيرغايةمطلوبهعليهالثهر!يعليهأقبلمنفكل،للامتثالونواهيهوأوامره

يكنلمالمخاطبيفهمهالابألفاظكانلوالقرآنأنومعلوم.عليهوسفله

ألفاظهمنيفهمأنالمخاطبمنأريدإذاوهكذا،عليهآر!عمكانبللهأر!يم

التعسير،أشدمنذلككانخلافهعلىيدلأوالمعانيمنعليهيدللاما

فيالمشقةأعظمويكابدنفسهيجهدأنأيفأكقفولوللتيسير،منافوهو

عليهليحملاللغاتووحشيالمجازاتوضروبالاستعاراتأنواعطلب

بلعليهتدللامامنهاويفهمعليهتدلعماوفهمهقلبهفيصرفالقرآنآيات

.(1/331)المرسلةالصواعق:انظر(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والتعسير)1(.التعقيدهوكانبلتيسير،أيذلكفييكنلمخلافهعلىتدل

فصيحعربئيفهو،مبينالعربئيباللسانكتابه-وتعالىتبارك-وأنزل

لسانعلىوأساليبهومعانيهألفاظهفيجاوظاهرواضحبتنشاملكامل

فيهلئسلامبينوهو،ألفاظهويفهمونمعانيهيعقلونومعتادهم،العرب

.(2)وبرهانووضوخبيانهوبلعئي،ولا

وأحسنه،وأوفاهوأتقهعلمأعظمربهعنالقرآنمعانيغيمحوووالنبي

القرآنمعانب!لأصحابهبئنوقدأراد،ومااللهكتابعنالمعتروهو

النبيشاهدواالذينفهمبها،الأمةأعلمهموالصحابة،ألفاظهلهمبيقكما

وهم،بهوأرادعنىومافيهاللهقصهوماوتأويلهالقرآنتنزيلوشهدوا!ر،

كتابمنآيا!بعشريتجاوزونلاوكانوا،ومعرفةفهمذووفصحاءعرب

.(3)والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتىحفظأالله

ومشتملةالحقعلىداتةبينةواضحةالقرآنيةالآياتمعانيأناستقز!اذا

عادتهم،بهجرتوماالعربلغةشننعنتخرجلا،للفهمةر!يم،عليه

لهيكنلمفيهاوالفقهتعقمهاأرادفمن؟!صوصحابته!ووللنبيمعلومة

بأمرين:إلاذلكإلىطريق

،(4/53)(3/671،348)العظيمالقرآنتفسير،(97-27/96)البيانجامعانظر:(1)

.(826-825)صالرحمنالكريمتيسير،(336-1/332)المرسلةالصواعق

،(4/64،491)(3/532،422)العظيمالقرآنتفسير،(47-44)صالرسالةانظر:(2)

.(453-!لا9دلا/2)لاعتصاما

.(13/331)الفتاوىمجموع:انظر(3)
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نقضفيالسنةأهلمندكجيلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

بينجمعوافإنهم،!صوصحابته!ووالنبيعنفيهاجاءمامعرفة-1

الصحيحةالشريفةالمعانيوبينوابها،نزلالتيباللغةوالعلمبالقرآنالعلم

ولاونعتقدهنلزمهفإنناذلكفيعنهمجاءفما،القرآنآياتعليهاتدذالتي

.غيرهإلىنتجاوزهأونتعداه

ومعانيهألفاظهاعتباروهي،القرآنعليهانزلالتيالطريققفم-2

فيحمل،عادتهمبهوجرتوأساليبهمالعربلغةتحتملهماعلىوأساليبه

معانيمنشيءفييتكلمولا،العربعنتهاالتيالمعانيعلىالقرآنألفاظ

يستظهرأوالعرببلسانعارفأكونهفيكالعربيأوعربيأيكونحتىالقرآن

علىبالقرآنيستدلولامنها،شيءعليهأشكلإذابالعربيةعلملهممنبغيره

القرآنألفاظيحملولابها،أترلالتيالعربلغةعلىجاريأكانإذاإلامعنى

ذلك.غيرأوخاصأاصطلاحأأوعامأعرلهآكانسواءذلكغيرعلى

خاطبهلمناللهبينهاالتيمواضعهعلىالقرآنوضعممنيكونوبذلك

.(1)بلغتهبالقرآن

.(2)والجماعةالسنةأهلمسلكهووهذا

القرآنآياتمعانيعنمنهمكثيرفأعرض:والبدعةالأهواءأهلوأما

وعدلوا،عنهممنهاجاءماورذوا،!صوصحابته!ووالنبيبينهاالتيالكريم

الجهميةتلبيسبيان،(168/9)الآثارمشكلشرح،(47-44)عالرسالةانظر:(1)

.(430-2/293)الاعتصام،(1/492-493)

الموقعينإعلام،(4/185)الفتاوىمجموع،(2/481)الحنابلةطبقاتوانظر:(2)

.(252-025!ر)الغفارللعليالعلو،(1/49)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نمامول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ة!سبلامعانيهافيوتصرفواوظاهرها،وصوابهاوجههاعنالقرآنبألفاظ

يأودون!كضوواللهرسولأصحابعنأثرأومنهااللهأرادهمامعنىعلىتدل

النبيعنالمعروفالتفسيرغيرعلىوحملوها،مقبولةحجةأومعتبردليل

لمعناهولاعربتيللفظهيشهدولاتحتملهلاماوعلى!والصحابة!ص

والدلالة،المعنىواضحةغيرالقرآنألفاظأن:مقالهمأوحالهمولسان،برهان

المعانيوأنبينوها،ولاالقرآنمعانييعرفوالم!وصحابتهحىالنبيوأن

واعتقادالضلالفيتوقعوأنها،تعالىدثهمرادةغيرالقرآنألفاظمنالظاهرة

.الصوابوخلافالباطل

نريقان:همثم

وتعضبوا،الوسطالأمةعليهالذيالحقتخالفمعانياعتقدواقومأولهما:

منرأوهالذيالمعنىراعواوهؤلاءعليها،القرآنألفاظحملأرادواثملها،

يسلبونتارةوهؤلاء:،والبيانالدلالةمنالقرآنألفاظتستحقهماإلىنظيرغير

به.يزدولمعليهيدللمماعلىيحملونهوتارة،بهوأريدعليهدلماالقرآنلفظ

كانقنبكلامهيريدهأنيسوغمابمجردالقرآنفسرواقوموثانيهما:

عليهوالمنرلبالقرآنالمتكلمإلىنظيرغيرمن،العرببلغةالناطقينمن

العربي،بهيريدأنعندهميجوزومااللفظمجردراعواوهؤلاء،بهوالمخاطب

.(1)الكلامولسياقبهللمتكلميصلحماإلىنظيرغيرمن

الفتاوىمجموع،(14)صالتأويلذم،(02)صوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:(1)

.(1/63)الاعتصام،(2134-4/0134)المرسلةالصواعق،(13/535-136)
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الكريم،كتابهفيعنهمالثهذكرهقدوالبدعةالأهواءلأهلالمسلكوهذا

والأئمة.السلفعليهونض،الشريفةسنتهفيور!ك!ورسوله

لهتثنتةقاقتتبعونزتغفلؤبهضفيآلدينف!قا!:وتعالىتباركاللهفقول:الكتابأما

كأهلتكونوالا":(1)الضحاكقال،17:عمرانآلأ(لأويلإءؤآفيغاآتعتتزآتيغآ4يمة

،الكتابأهلفيأنزلتوإنما،القبلةأهلفيالقرآنمنآياتتأولوا؟(2)نهروان

بالضلالة،عليناوشهدواالأموالوانتهبواالدماءبهافسفكواعلمهاجهلوا

.(3)"منهشيءفييختلفلمالثهأنزلفيمعلممنفإنه،القرآنبعلمفعليكم

تأؤلواما"تآيىيلإء(:!ؤآقيغد:تعالىقولهفي(4)إسحاقبنمحمدوقال

بهلهمليكون،البدعةمنأيديهمفيالذيلهمليجيءالفلالةمنوزئنوا

الأهواءكقيليبه،ابتلواالذيوالتحريفللتصريفخالفهممنعلىحجة

فيكبيرباعوله،العلمأوعيةمنكانمحمد،أبو،الهلاليمزاحمبنالضحاك(1)

.(006-4/598)السير:انظر.(ـه201)سنةمات،والقصصالتفسير

الواقعةلأنبذلكسموا،!عليخرجواالذينالأوائلالخوارجأسماءأحدهو(2)

الشرقي،الجانبمنوواسطبغدادبينواسعةكورة:وفهروانفيها،جرتوبينهمبينه

.(5/532)البلدانمعجم:انظر.متوسطةبلادعدةوفيهاببغداد،متصلالأعلىحدها

.(572-1/562)التنزيلمعالم(3)

العلامةبكر،أبو،المدني-مولاهم-المطلبيالقرشييساربنإسحاقبنمحمد(4)

العلمدؤنمنأولوهو،(ـه08)سنةولد،النبويةالسيرةصاحب،الأخباريالحافظ

فهوالمغازيفييتبخرأنأرادمن":الشافيقالبحرأ،العلمفيوكان،بالمدينة

.(5ه-7/33)السيرانظر:.(ـه051)سنةتوفي،"إسحاقبنمحمدعلمجيال
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جك!نمنقضفطالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةاالأهواءأهلاستدلال

.(1)"البدعةمنأحدثواالذيالحقعنوالتنكيبالقلوبوزيغ

منها:،أحاديثعذةففيها:السنةوأما

ورن!لك!الثهرسولمعكناقال:!(2)الخدريسعيدأبيعن-1

منمنكم"إنقال:ثمقليلأفمشىتخجفها،عليفتخلف،نعلهفانقطعت

وفيهمالقوملهافاستشرف،"تنزيلهعلىقاتلتكماالقرنتأويلعلىيقاتل

،؟وهأناعمر:قال،"لا":قال،؟وهأنابكر:أبوقال!توعمربكرأبو

كأنه،رأسهبهيرفعفلمفبشرناهفأتيناه،"علئاالنعلخاصفولكنلا،":قال

.(3)ى!ت!اللهرسولمنسمعهكانقد

(1

(2

(3

.(2/597)حاتمأبيابنتفسير

أحديوماستصغرسعيد،أبو،الخدريالخزرجيالأنصاريسنانبنمالكبنسعد

وأفاضلهم،فقهائهمومنالحديثمنالصحابةمنالمكثرينمنبعدها،ماوشهد

.(58-3/78)الإصابةانظر:.(ـه74)سنةتوفي

(51/385)حبانوابن،(07131،01791)رقم(3/31،82)أحمدالإمامأخرجه

من":!هوقوله.الشيخينشرطعلىوصححه(3/132)والحاكم،(6937)رقم

01/237)الآثارمشكلشرحفيالطحاويالإمامانبئن"القرآنتأويلعليقاتل

همبالحديثالمعنيينالمقاتلينأن:(15/386)صحيحهفيحبانوابن(259-

آياتمعانيحملتالإسلامفيفرقةأولهمالخوارجأنالمعلومومن،الخوارج

:عذكرهتقدموكما،الضحاكعنآنفأذكرهتقدمكما،تحتمللاماعلىالقرآن

(129-128).
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نقضفيالهمهمنةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

!ووالثهرسولسمعت:قال!(1)الجهنيعامربنعقبةوعن-2

،؟واللبنالكتابما،اللهرسولياقالوا:،"والفتنالكتابفيأمتيهلاك":يقول

اللبنويحبون،!اللهأنزلماغيرعلىفيتأولونهالقرآنيتعلمون"قال:

.(3)!وتئدون)2(والجمعالجماعاتفيدعون

لسانلسانهمناللسانفيبالفضلالناسوأولى!د:الشافعيالإماموقال

لسانلأهلأتباعألسانهأهليكونأن-أعلموالثه-يجوزولا!س،النبي

قبلهدينأهلوكل،للسانهتبعلسانكلبلواحد،حرففيلسانهغير

العرببلساننزلالقرآنأنمنوصفتبمابدأتوإنما،...دينهاتباعفعليهم

لسانسعةتجهلأحدالكتابعلمجقليإيضاحمنتغلملالأنه:غيرهدون

التيالشبهعفانتفتغيمهومنوتفرقها،معانيهوجماعوجوههوكثرةالعرب

.(4)"لسانهاجهلمنعلىدخلت

معانيحملمنأبرزمنوهو-صفوانبنالجهمعنأحمدالإماموقال

فبنى،...المتشابهمنآياتثلاثووجد":-تحتمللاماعلىالقرآنآيات

بالفرائضعالمآقارئأوكانكثيرأ،!هالنبيعنروى،الجهنيعبسبنعامربنعقبة(1)

وأقره،الفتوحشهد،القرآنجمعمنأحدوهوكاتبأ،شاعرأاللسانفصيحوالفقه

.(152-4/052)عابةال!انظر:.معاويةخلافةفيتوفيمصر،على!همعاوية

.(1/127)النهاية:انظر.الباديةإلىيخرجون:أي(2)

الصحيحةالسلسلةفيالألبانيوصححه،(15417)رقم(4/551)أحمدالإمامأخرجه(3)

(6/277).

.(4-ه14)صالرسالة(4)
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ج!نمنقضفطالهمهمنةأهلج!نم:لأولالفصل

ا؟صيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)!تأويلهغيرعلىالقرآنوتأؤل،الآياتهذهعلىكلامهأصل

أسبابأالباطلالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهللسلوكأنشكولا

فمنها:،عديدة

اعتقدوهلمالاحقأالقرآنيةالثهآياتمعانيفينظرهمكانمنمنهمأن-1

الآياتمعانيحملواولذلك،والدينالحقهيأنهاتوقمواومعانياعتقادابمن

الشريفة.المعانيمنالقرآنياللفظيحتملهماعلىلااعتقادهمفيماعلىالقرآنية

وأيعتذوالمالقرآنيةالآياتمعانيفينظروالمامنهمطوائفأن-2

ولالهمسبيللاأنهوبما،!وصحابتهوو!لك!النبيعنفيهاجاءبمايعنوا

نزلمنطريقعنإلاالصحيحةالوحيمعانيمعرفةإلىالأمةمنلغيرهم

)وهمعليهنزلممنوسمعهوشهدهعاصرهمنأو!ص(محمد)وهوعليه

الإعراضأوبهالجهلغايةفيهممامعرفةفيتكقفوافإنهم؟(!صالصحابة

وذلكعلم،منأثارةعليهليسمماتحتملهلاماعلىالقرآنألفاظفحملواعنه،

إلىرجعوا!والصحابةه!ك!النبيتفسيرإلىيرجعونيكونوالمإذاأنهم

.الجادةعنفضلوابدليلالتمسكعنالمجردةعقولهم

عادتهمبهجرتوماالعرببلسانالجهلأهلمنهومنمنهمولأن-3

كلايمأفصحمعاف!معرفةفتقخموا،والمعانيوالتراكيبالألفاظفيوأساليبهم

أفهامهم،بلغتهولا،أذهانهمتحتملهفلم،وأحسنهوأبلغهالعرببلسانجاء

المستكرهةالبعيدةالمعانيعلىالقرآنآياتفحملواالأعجميفهمهمإلىفرجعوا

.(02)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

أهلكتهم":(1)البصريالحسنقالويأباها،العربياللسانيمخهاالتي

العربيةيتعلمالرجلأرأيت:لهوقيل."تأويلهغيرعليتأولون،العجمة

يقرأالرجلفإنفليتعلمها،نعم،":قال،؟منطقهبهاويصلحلسانهبهاليقيم

.(2)"فيهلكبوجههافيعيا

خالصة-تكونأنعنفضلأ-ح!نةنيةأهليكونوالممنمنهمأن-4

والمقصدفاسدألهمالدافعكانبل،القرآنيةالآياتمعانيفينظرهمفي

خبيثأ،فإنهم:

هيالتياللهآياتفيفبحثوا،وترويجهباطلهمتقويةأرادواأنهمإما.

أعناقهاتؤوابهايستدلواأنعنالحيلةأعجزتهمفلماوحق،ونورهدىكلها

الباطلمذهبهمفييعتقدونهاالتيالمعانيمنتحتملهلاماوخملوهاوحرفوها

الزائغ.

اشتملوماالقرآنأوالحقعنصرفهمأوالناسصذأرادواأنهموإما.

يمكنهملمفلما،أقومهوماكلإلىتهديالتيالشريفةالعظيمةالمعانيمنعليه

الخبير.الحكيمالعليمبكلامتليقلامعانيعلىحملوهثبوتهجهةمنفيهالطعن

بقيتالسنتينولدالأنصار،مولىسعيدأبو،البصري)يسار(الحسنأبيبنالحسن(1)

الصحابةمنكثيرخلقعنوروى،وعائشةوطلحةعلياورأىعمر،خلافةمن

فصيحاالعلمكثيرناسكاعابدامأموناثقةفقيهارفيعاعالماجامعاوكان،والتابعين

.(139-1/388)التهذيبتهذيبانظر:.(ـه011)سنةتوفيوسيمأ،

.(2/299)الاعتصامفيكماوهبلابنالشاطبيعزاهما(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

يجوزوماالقرآنيةالآياتفيالوارداللفظمجردزاغؤامنمنهمأن-5

تلكبأحدفسروهثم،العربلغةعمومفيالمعانيمنبهيرادأن-عندهم-

فيقع،بهوالمخاطبعليهوالمترلبالقرآنالمتكفيمإلىتطيرغيرمن،المعاني

كثيرأأنهمجهةومنآنفأ،ذيمرمماأغفلوهماجهةمن:جهتينمنالغلطلهم

نأذلكعنوينتج،اللغةفيالمعنىلذلكالففظاحتمالفيتغقطونما

ذلكيحتمللااللفظأنجهةمنإما؟تحتمللاماعلىالقرآنآياتيحملوا

لغةفييحتملهلاأنهجهةمن!اما،التركيبأوالسياقذلكفيالمعنى

.(1عمومأ)العرب

منها:،عديدةصورلهتحتمللاماالقرآنيةالآياتمعانيوتحميل

بوضعه.اللفظيحتملهلاماعلىالقرآنيةالآياتمعانيتحملأن-1

وإن-جمعأوتثنيةمنالخاصةببنيتهاللفظيحتملهلاماعلىتحملأن-2

.-مفردااحتمله

احتمله!ان-القرآنيوالتركيبالسياقيحتملهلاماعلىتحملأن-3

.-السياقذلكغيرفي

المخاطبلغةفيالمعنىذلكفياستعمالهيؤلفلمماعلىتحملأن-4

علىالنصوصألفاظفتحقل،-الحادثالاصطلاحفيألفوإن-بالقرآن

اصطلاحفيمعهوداكانوإنالبتةالعربلغةفيلهاللفظاستعماليؤلفلمما

المتأخرين.

/2)الاعتصام،(2/164.)(3ه9-243/13،355)الفتاوىمجموعانظر:(1)

299-298،304).
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

التركيبغيرفيلكن،المعنىذلكفياستعمالهألفماعلىتحملأن-5

فيمجيئهعلىيحتملهلاالذيالتركيبهذافيفيحقل،النصبهوردالذي

يحتمله.آخرتركيب

فيه،ظاهرهومعئفيالقرآنفياستعمالهاطردقداللفظيكونأن-6

نادرا.فيهاستعمالهعهدأوفيهالقرآنفياستعمالهيعقدلممعنىعلىفيحقل

نفسهاالآياتتلكعلىتعودمعانيعلىالقرآنيةالآياتمعانيحمل-7

.بالإبطال

،سواهإطلاقهعندمنهيفقملاظاهرمعنىلهالذياللفظحمل-8

.الناسمنأفرادإلاعليهيطلعلاالذيالخفىبالمعنى

الذيالمعنىتعطيلتوجبمعانيعلىالقرآنيةالآياتمعانيحمل-9

.كثيرةبمراتبدونهمعنىإلىويحطه،والشرفالعلوغايةفيهو

السياقمندليلعليهايدللممعانيعلىالقرآنيةالآياتمعانيحمل-01

تقتضيها)1(.قرينةمعهاولا

القرآنيةالآياتفيوالبدعةالأهواءأهليسلكهالذيالمسلكوهذا

بعضها:هنامنهاوأذكرجدأ،كثيرةنماذجه

هذهمنصورةلكلأمثلةحمشذكروقد،(102-1/187)المرسلةالصواعقانظر:(1)

.العشرةالصور
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

إلأمموإلأخؤزابعفزؤلآخ!ةهت!قثمخؤئنيتو!تات!:تعالىقولهتحميل-1

وهو:،يحتمللاما17:المجادلةأ(تاكأنلياقغهضآنإلأهؤؤلأآكثزلكديمنقآؤلأس!هتم2شئا

.(1)ءيشكلوفيمكانكلفيالثهأن

لاماالحجر:99!9(آليعينيةيتلثحتئرتكؤ1غبذ!:تعالىقولهتحميل-2

وصلمنالتي،الكونيةالحقيقةمعرفة(!آلتعينبالمرادأنوهو:،يحتمل

الخاضة)2(.منوصاروالنهيالأمرعفسقطشهودهاإلى

(ؤؤ!يضتةؤتدآ!ومسزص!تتمآتنمجيمتىآئمميييحع!لمتضا:تعالىقولهتحميل-3

كلمته،بأنهالصيلأعيسىعنأخبراللهأنوهو:،يحتمللاماالنساء:171!أ

.(3)مخلوقالثهفكلام؟مخلوقوعيسى

(1

(2

(3

وانظر:.(0791-3/5741)الشريعة،(02)صوالجهميةالزنادقةعلالرد:انظر

التقديسوأساس،(051)صالإرشادفيكما-الأشعريينوالرازيالجوينيفهمهما

والاستواءالعلوينافيالآيةفيظاهرهاعلالمعيةإثباتأنمن-(601،502)ص

بأنهمالسنةأهلإلزامبذلكيريدانوهمافيه،والحلولطبالخلقالمخالطةويقتضي

(والحلولالمخالطةيقتضيأنهيريان)الذيظاهرهاعنبصرفهاالآيةهذهأؤلوا

.(العلم)بمعنىالمجازإلى

.(01/661)الفتاوىمجموع:انظر

.(44)صالعبادأفعالخلق،(32-31)صوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:

فيالفهتممنعكالله"إن:بقولهالباطلالتحميلهذاعلرذهأحمدالإمامافتتحوقد

اتتمييح!إتقاتحريفهموأما":بقولهعليهرذهالبخاريالإمامافتتحكما،"...القرآن

."...(ع!تتمآتجنمجيص
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نقضفيال!صنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

آؤيأيتزئكتةيئآؤأتضلآ!كةتةيتهرآن،لأت!ظرونهل!:تعالىقولهتحميل-4

المرادأن:وهو،يحتمللاما!158:الأنعامأ(زيكةاتنئتغعقتأيئتؤتمزئكءاتنتيتغضق

.(1)أمرهإتيانأو،آياتهبعضإتيان:هوالرببإتيان

تداةتل!:تعالىقوله:مثل-الثهيديذكرفيهاالتيالآياتتحميل-5

وأيغقتين:باليدينالمرادأنوهو:،تحتمللاما-المائدة:46!9(قتس!وظتايئ

القؤة)2(.أوقذزتينأورزقين

يحتمل،لاما!14:المؤمنون9(آخ!تتنآتجيقينآدئه!قتسازك:تعالىقولهتحميل-6

.(3)أفعالهميخلقونالعبادأن:وهو

(1

(2

(3

هذهالأشعريالرازيتحميلوانظر:.(189-1/188)المرسلةالصواعقانظر:

.(138-137)صالتقدي!أساسفيتحتمللاماالآية

وافهم...تأويللاتبديلوهذا":وقال(991-1/971)خزيمةلابنالتوحيدانظر:

وهذا...متأؤلةلااللهلكتابمبذلةالجهميةأنوتستيقنتفهماللغةجهةمنأقولما

نقض،(252-152)صالجهميةعلىالرد،"العرببلغةجهلوهوأيضاالتبديلمن

شيءالأيديهذهذكرمنفلي!س":وقال(291-1/284)المريسيعلىالدارمي

مفهومأمعنىمنهضزفتفان،المتكلمكلامنفسفيينطقبتفسيرهاوالشاهذإلا

خاضاصرفتوإن،استحالخاضقإلىعامآصرفت!ان،استحالمفهويمغيرإلى

ماالآيةهذهالأشعريالرازيتحميلوانظر:."معناهبطلأواستحالعائمإلىمنه

بعدها.وما(162)صالتقدي!أساسفيتحتمللا

تحميل:وانظر.(222-1/122)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصارانظر:

.(2/515)القرآنضشابهفيتحتمللاماالآيةهذهالمعتزليالجبارعبدالقاضي
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

با!لصادر*صهيلةوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

آيثزكتلننقيثيحنآلديمتلههإلىإفكأوجىؤتقذ!:تعالىقولهتحميل-7

أشركت:دلمرااأن:وهو،يحتمللاما!56:الزمر1(آتجببرينيحنؤتيهوتقغفكقتختظن

.(1)الخلافةفيوعيئبكيرأبيبين

!كاص!ضكرقؤيف!،ةرجتلثتآةلمحقإتهاتذيمز!!كأ:تعالىقولهتحميل-8

المرادأن:وهو،يحتمللاما!61-11أعب!:ترز؟!تمارمي!ؤرقمىدتآب!مؤرقطشت!فوعز

منهمالأوليسلمها،المطهرةالصحفالحاملونالسفرةفهم،الأئمةبها:

زمانهفيمنهمإمامكلفيظهر،الماضيمنسلفممنالثانيويأخذها،للثاني

.(2)هيفالمصلحةأنيرىما

نأ:وهو،يحتمللاما!42:العراء9(قوقيينبمتم!!:تعالىقولهتحميل-9

ووجود)3(.كش!أهلكنتمإنالمراد:

وماالصفحةهذهفيالإسلامشيخذكروقد،(13/359)الفتاوىمجموعانظر:(1)

الكافيأصولفيتحتمللاماالآيةهذهالرافضةتحميلوانظر:.نماذجعدةبعدها

.(4/83)البرهان،(2/152)القميتفسير،(1/274)

وأحالبعدها.وما(377)صالإسلاميةالعقيدةعلىالفاسدالتأويلجنايةانظر:(2)

.(032)صالباطنيةالحركاتكتابإلى

وأحالبعدها.وما(531)صالإسلاميةالعقيدةعلالفاسدالتأويلجنايةانظر:(3)

.(318)صللقاشانيوشرحهعربيلابنالحكمفصوصإلى
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثالثالمطلب

القرانيةياقبالآوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالنقضهأالسثةأهلمنهح

الأولالمسلك

المححمإلىالمتشابهرد

الموصلالطريقهوالذيبالعلم:العلمفيالراسخينعلىتعالىالثهأثنى

التحقيقأهلمنوكونهمالعلمفيوبالرسوخ،وشرائعهلأحكامهوالمبينإليه

الشريعةعلومفيأقدامهمرسختحتىوباطفبظاهرهوالمعرفةفيهوالتدقيق

ومتشابهه،محكمهكتابهبجميعيؤمنونأنهمسبحانهعنهموذكروعملا،علمأ

الخقوأنومتشاتههمحكقهحقكفهوأنه،الثهعندمنكلهالقرآنأنفيعلمون

العلمفيرسوخهمعلىالدالةعلاماتهممنوجعل،يختلفيتناقفولالا

متشابهفييقولواأنعنوينزجرونويئعظونيتذكرونأنهمعقولهموكمال

به.لهمعلملامااللهكتابآي

بمحكمهوإيمانهمبهالعلمفيورسوخهمربهمبكتابيقينهمومن

فلعلمهم،المحكمتأويلمنعيرفماإلىالمتشابهتأويليرذونأنهم:ومتشابهه

الذيالمتشابهإليهايردون،والبيانالصراحةغايةفيمعناهاالمحكماتأن

يفسرماالمحكممنويأخذون،والمعرفةالعلملناقصالحيرةفيهتحصل

معدلالتهفتتفق،الشبهةمنالمتشابهفيماويزيلونلهم،ويبينهالمتشابهلهم

بعصآ،بعضهاالنصوصوتوافقواحد،معنىعلىويت!يمقان،المحكمدلالة

محكما.كلهالقرآنفيعود
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*صهميلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

بعضهاوي!رتبينبنيأموليعدةيتضفنالمحكمإلىالمتشابةفردهم

وهي:،المحكمإلىالمتشابهرذهمفييسلكونهاالتيوهيبعف،على

بعضه-يصذقحقكقهوأنهالثهعندمنكفهالقرآنأناعتقادهم-1

.اختلاففيهوليسبعضأ

غايةفيومعناهاأحد،لكلواضحةبينةالمحكمالمحببأنعلمهم-2

مجملةدلالتهاالمتشابهاتوأنواحد،تأويلإلالهاوليس،والبيانالصراحة

منها.المرادغيربعفالأفهامإلىيتبادرأوالأذهانمنكثيرعلىمعناهايلتبسقد

وأنوجمهورها،ومعظمهاالآياتأكثرهيالمحكماتبأنعلمهم-3

القليل.هيالمتشابهات

فيوردتإذا-وكثيرةبتنةوهي-المحكماقيالآياببأنمعرفتهم-4

القوليجبالذيمنهاالمرادالحقفهوبظاهرهامعنىعلىودئتمسألةأي

إذا-وقليلةمحتملةوهي-المتشابهاتوأن،إليهوالتحاكمإليهوالرجوعبه

تلكفيالمحكماتعليهدئتالذيالظاهرالمعنىخلافهومامنهافهم

والخفىالصريحإلىوالمحتمليالكثيرإلىالقليليرذهوالواجبفإنالمسألة

الواضح.إلى

الظاهربالمعنىمسألةفيالواردةالمتشابهةالاياتمعئتفسير-5

فلا،المسألةتلكفيالواردةالمحكمةالآياتعليهدئتالذيالمعروف

إلا-السواءعلىمعاف!لعدةمحيملةكانت!ان-المتشابهاتالآياتر!فت

،المحكماتالآياتتلكعليهدئتالذيالمعنىيوافقالذيبالاحتمال

.الأخرىالاحتمالاتوتفغى
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إجمالأوخفاءأوشبههمنالمتشابهاتالآياتفيمايزولوبذلك-6

.(1)بينةواضحةالدلالةمحكمةالآياتتلكوتكون،ذلكنحوأواحتمالأو

أؤلؤأإقئتدكزؤقازيتأيخدينكأبرءةاضاتقوئونآليزفيؤآلزسيخؤق!:تعالىقال

.!7:عمرانآلأ(لتثآلأ

الأهواءأهلاستدلالنقفيىمسللثتأصيلفيالسنةأهلأقوالومن

يأتي:ما،المحكمإلىالمتشابهبرذ،الآياتمنبالمتشابهوالبدعة

71:عمرانآدأ(7تأويقه!ؤقايغقم"الزبير:بنجعفربنمحمدقال-1

فكيف(زيآيخدمنءكأبراقاةتقودو!لعترآفيؤآلزله!صخو!آدئةإلأ!،أرادما،دراأيلذا

ماعلىالمتشابهتأويلرذواثمواحد؟.رلمحثمنواحدقولوهويختلف

فائسقواحد،تأويلإلافيهالأحدتأويللاالتيالمحكمةتأويلمنعرفوا

العذر،بهوظهر،الحجةبهفنفذتبعضا،بعضهوصدقالكتاببقولهم

:يقول(آلأتتزأؤئوأتدكروالأ!ؤقا":وقال.(2)"الكفربهو)مغ،الباطلبهوزاخ

تأويلمنعرفقدماإلىالمتشابهتأويلرذفي:يعمي-هذامثلفييذكروما

.(3)"(تتزآلأأؤلؤأإلأ!-واحدمعنىعلىتئسقاحتى،المحكم

إعلام،(106-2/006)حاتمأبيابنتفسير،(186-3/182)البيانجامعانظر:(1)

الاعتصام،(1/348)العظيمالقرآنتفسير،(2/434)العالمينربعنالموقعين

.(42/283)بازابنفتاوىمجموع،(122)صالرحمنالكريمتيسير،(1/122)

.(3/183)البيانجامع!لا()

.(3/186)السابقالمصدر(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

:بعفالآياتفييقالأنيجوز!انما":تيميةابنالإسلامشيخوقال-2

فإذا،البينةالمحكمةالآياتمنغيرهيخالفأنهنمنإذاومتشابهمشيهلإنه

يخالفظاهرهأنيظنآخرنصت!وجاءبأمر،محكمةبينةنصوصجاءت

.(1)"المحكمإلىالمتشابهيزذإنههذا:فييقالذلك؟

قسمين:إلىالسمعيةالأدلةقسمسبحانهاللهإن":القيمابنوقال-3

خالففما،إليهيزذلهوأفاللمتشابهأصلأالمحكموجعل،ومتشابهمحكم

هذا،علىالمسلموناتفقوقد،المحكمإلىيردمتشابهفهوالمحكمظاهز

.(2)"إليهمردودوالمتشابه،الأصلهوالمحكموأن

ما:أي!4:أغانر(آلتزينكقروأإلأأدتهءاينئيتمجدلمما!!:(3)نيالشوكالوقا-4

بالباطلالجدالوالمراد:كفروا.الذينإلاوتكذيبهااللهآياتدفعفييخاصم

،إأغانر:ه(أتحقبهيئذحضحوأيآلتطليوجذلؤا!:قولهفيكمادحفالحقإلىوالقصد

والمرجوحالراجحعنوالبحثاللبسورفعالحقلاستيضاحالجدالفأما

ورذهمالقرآنمتشابهاتمنالمبطلونبهيتعلقماودفعوالمتشابهالمحكموعن

.(4)"المتقربونبهيتقربماأعظممنفهو،المحكمإلىبالجدال

.(17/073)الفتاوىمجموع(1)

.(2/772)المرسلةالصواعق(2)

اليمن،علماءكبارمنمجتهدفقيه،الشوكانياللهعبدبنمحمدبنعليبنمحمد(3)

الطالعوالبدرالأوطارنيل:مصنفاتهمنبها،حاكمأوماتقضاءهاووليبصنعاءنشأ

الأعلامانظر:.(ـه0251)سنةتوفيوغيرها،الثقات!ارشادالمجموعةوالفوائد

(298/6).

.(4/481)القدير)4(فتح
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

قلوبهمفيالذينأنوالمراد:":(1)إبراهيمبنمحمدالعلامةوقال-5

الدلالةفيالمتشابهيطلبون!7:عمرانآدأ(يحةلتثنهقا!متتبعونالحقعنميل

الباطلمنعليههممايهدملكونهالواضحعنويصدفون،المحكمويتركون

يفيدوهذا،عليهراجتالمتشابهمنبآيةعليهأدلواإذافالجاهل،ويفضحهم

المحكم،إلىالمتشابهويردونالمحكميتتعونوالاستقامةالاهتداءأهلأن

.(2)"هذا؟ولاهذاتحتمللاالتيالايةوهذهالآيةهذهعنغذلتيتم:فيقولون

يحذرأنمسلمكلعلىفالواجب"باز:بنالعزيزعبدالعلامةوقال-6

الحقيلزموأن،وغيرهمالحقأهلألسنةعلىالشبهمنالشيطانيلقيهما

.(3)"شبهةعليهتبقىلاحتىبالمحكمالمشتبهر!فيوأن،بالأدلةالواضح

بالمتشابهوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

المحكم:إلىالمتشابهبردالآياتمن

الرياضفيولد،السعوديةالديارمفتي،الشيخآلعبداللطيفبنإبراهيمبنمحمد(1)

حفظأتمأنإلىالدراسةفتابععمرهمنعشرةالحاديةفيبصرهوفقدبها،وتعلم

للجامعةفرئيسأللقضاةرئيسأثمللمملكةمفتيأعين،والمتونالكتبمنوكثيرالقرآن

.(ـه1389)سنةتوفي،الإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيللمجلسورئيسأالإسلامية

.(703-5/603)لأعلاما:انظر

.(05)صالشبهاتكشفكشابشرح(2)

.(8/230)بازابنفتاوىمجموع(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

:لأولالنموذج

الشبهة:

وقوله:الزمر:1261(فئ!ينخيقآلته!:تعالىبقولهالجهميةاستدل

.(1)مخلوقالقرآنأنعلىونحوهما!101:الأنعام!ؤخقققئلتئء(1

المريسيأ:أيعنيبشيرعلىأقبلتثم":(2)الكنانييحمىبنعبدالعزيزقال

كنانتكفيشفيمأخذإلىوانظر،؟مخلوقالقرآنأنحجتكمابشر،يا:فقلت

غيرأمشيءالقرآن:تقول:فقال.بغيرهمعاودتيإلىتحتاجولابه،فارمني

مخلوقةالأشياءكانتإذمخلوقأنهأقررتشيءإنه:قلتفإنشيء؟،

اللهحجةأنهتزعملأنككفرتفقدبشيءليسإنه:قلت!ان،التنزيلبنص

بشر:فقال"آخر:موضعفيوقال.(3)"بشيءليسالثهحجةوأنخلقهعلى

شاء،كيفعندهفليكنشيء،القرآنأنيديكبينأقزقد،المؤمنينأميريا

لثىء(ضتن!خيقإنه:التنزيلبنص!اللهوقالشيء،أنهعلىاتفقنافقد

شي4عنهايخرجولا،الخلقفيأدخلتهإلاشيئآتدغلملفظةوهذه،1102الأنعام:1

تعالىاللهذكرمماعليهاوأتتالأشياءاستقصتلفظةلأنهاالشيء؟إلىب!ني

هذافيالأهواءأهلبهااستدلالتيالآياتذكرفقد،(66)صالقرآنحججانظر:(1)

.الباب

بصحبته،واشتهربالشافيتفقه،الفقيه،المكيالكنانيمسلمبنيحسىبنالعزيزعبد(2)

.(571-17/561)الإسلامتاريخانظر:.والفضلالعلمأهلمنوكان

.(46-54)عررالقرآنبخلققالمنعلالردفيوالاعتذارالحيدة(3)
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نقضفيالهمهمنةأهلحم!نماالماول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"تفسيرولاتأويلبلابنمالتنزيلمخلوقاالقرآنفصاريذكرها،لمومما

عنأخبرونا:فقالآخرأمرأادعىالجهمإنثم"أحمد:الإماموقال

لافقيشيءكلخلقالثهإن:فقالشيء.هونعم،فقلنا:.؟ءشيهو:القرآن

.(2)"شيء؟أنهأقررتموقدالمخلوقةالأشياءمعالقرآنيكون

الشبهة:نقض

إنما)شيئا(،:كلامهيستملم-القرآنفي-اللهإنفقلنا:"أحمد:الإمامقال

!إتضاقؤبآ:وتعالىتباركقولهإلىتسمعألم،يقولهكانالذي)شيئأ(سمى

بقوله،كانالذي)الشيء(إنما،قولههوليسف)الشيء(!4النحل:.(أيثف:

،أمرههوليسف)الشيء(،182:!ب9(لثتئطآقادإدآآفزةؤإتخآ!:أخرىآيةوفي

غيرفيكلامهاللهذكروقد":قالأنإلى"...بأمرهكانالذيالشيءإنما

زيهءمنةادمقتقى!:فقال)خلقا(يسقهولم)كلاما(فسماهالقرآنمنموضع

:وقال!75البقرةأ(آئئو!قختحتخعو!يحئهغفييق!وقذكأن:وقال137:البقرة1(مخب

(ضحظفتمكيئإتئوسحذقا!:لوقا!341:لأعرافا1(زتهفىءطخافىيييقيتاموسئجاؤتتا!

تجليتا(كولمىآدتةيمغ!:وقالالأعراف:441!9(ؤبيهنيبيرئنتنئآلاليىغل

(و!لتنهءبأدئوئؤمفآلذ!زي"الآآلتيئويو!سزؤبآدتهثايممؤا!:وقالإالنساء:461أ

:وقالالثه،وبكلامبالئهيؤمنكان!ىالنبيأنالثهفأخبرنا11!عراف:8511

.(84-83)صالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدة(1)

الخليليكتابعلالبالغالقويمالردوانظر:.(26)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

.(630)صالدامغبالحقالمسمى
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالفصل

الأصهيلةبالهصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

لبضأتعذزتيل!مبنجخزيداذاآتؤكأ!!:لوقا511:الفتع9(آلتهكتملؤايجذآن!ييلدوت

حتئقآجرة؟شتخازكآلمثتريهينينآحدوإن!:لوقا9011:الكهف9(زبئتقذءلمجت!آقل

بلسانمنصوصفهذا.اللهخلقيسمعحتى:يقلولمالتوبة:61أ(آلتومختمتستمع

.(1)الاللهبحمدمبينهوتفسير،إلىيحتاجلامبينعربي

ماكلامهعلأجرى!اللهإن":(2)الكنانييحيىبنالعزيزعبدوقال

يجعلولمب)الشيء(،يتسئمفلم،صفاتهمنكلامهكانإذ،نفسهعلأجراه

إثباتأالأشياء؟وأكبر)شيء(أنهنفسهعلىدلولكنه،أسمائهمن)الشيء(

جحدممنتقدمهمومنوالدهريةللزنادقةمنهوتكذيبأللعدمونفيأللوجود

كترلتتهذ1:ئشآئ!قل:!سلنبيه!فقال،الأممسائرمنربوبيفوأنكرمعرفته

وأنزل،الأشياءليس)شيء(أنهنفسهعلىفدذ!19:الأنعامأ(ؤتئبهتمتتنيشيهيدألتهقيم

بقولهماقالومنوبشرأجهمأأنالسابقلعلمهمفردأ؟خاصأخبرأذلكفي

المخلوقة،الأسماءفيوكلامهويدخلونهخلقهعلىويشتهونأسمائهفيسيلحدون

وكلامهنفسهفأخرج!11:الورى9(آلصحل!آلمئتييعفوكأء!ليت!ىكمثيوء!:!قال

وافترىكتابهفيألحدلمنتكذيبأالخبربهذاالمخلوقةالأشياءمنوصفاته

مابمثلعليهودلنفسهكلامه-ذكرهجل-ذكرثم،...بخلقهوشئههعليه

:!الثهفقال،صفاتهمنصفةوأنهذاتهمنأنهالخلقليعلمنفسهعلىدل

بليءخآألدىآتكصم!آنرلمنلثئئبتميمنتمث!رغليآلتهآنرلئآلوأقاإدقذر؟ءصآلتةقدروأؤما!

.(27)صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

ذزالتيالمحكماتالآياتجميعلاستيعابه-طولهمع-بتمامهالنصذكرت(2)

إليها.المتشابه
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نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةاي!هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

التوراةتكونأننفىحيناليهودئاللهفذتم191:الأنعام9(لدتاييىؤممدىلؤراموتئ

يكونأنجحدحينفريتهوأعظمقولهوذتمتكذيبه!اللهفأنزل،...ائيش

علىدلكماكالأشياء،ليس4شيكلامهأنعلىبذلكودلشيئا،الثهكلائم

ظآدترآقزكنمتينؤضقآطقم!:أخرموضعفيقالثملأشياء،كاليسشيءأنهنفسه

الوحيأنعلىأيضأالخبربهذافدذ193:ا!نعامأ(يثئ*إئهيوحؤثئمإقثأوحىآؤقالكزئا

استم!اللهأظهرفلما)شيء(،الثهكلامأنجحدمنوذتم،بالمعنى(2)شي

جملةفيويدخلونهذلكفيالملحدونفيلحد)الشيء(باسميظهرهلمكلامه

يقل:ولم،والهدىوالنورالكتابباسم!أظهرهولكنه،المخلوقةالأشياء

وكذلك،لكلامهاسمأكأ()الشيفيجعل،موسىبهجاءالذيالشيءأنزلمنقل

ورحمةوشفاءوهدىنوراكلامهفسمىبها،يعزفظاهرةبأسماءكلامهسمى

بقولهمايقولومنوبشرجهمفيالسابقلعلمهذلك؟وأشباهوقرآناوحقا

الأشياءفيوسيدخلونهاذاتهمنهيالتيوصفاتهأسمائهفيسيلحدونأنهم

تهبهنتقوذآنآزدتهإدآ!تى:قؤل!ا!إتئا:!اللهقال":قالأنإلى"المخلوقة

فيكونى(بهنته2تقوذآنئتئاآقادإذآزأفرةاتخآ!:!لوقا014:النحلأ(تل!يق

بهذه!فدل!711:البفرة1(قييهونكن!ريقولمقإئغاآتخاقضغرإدا!:!تلوقا!82:!يأ

الأشياء،غيروأنهكالأشياء،ليسكلامهأنعلىكثيرةلهاوأشباهكلهاالأخبار

خلقذكرثم،وأمرهبقولهالأشياءتكونإنماوأنهالأشياء،عنخارجوأنه

منهاوأمزهوقوتهكلاقهوأخرج،ذكرهإلاشيئامنهايدغفلمكلهاالأشياء

:!فقال،المخلوقةالأشياءعنوخارجالأشياءغيركلامهأنعلليدل

آلئلئغمثىآئغشلثىيآشتؤئئتمآتاميسمتؤفيلأزضىوآآلشهمخؤلفطقلزىآآدئةزتبهئم!إت

451:الأعرافأ(لأتسؤآآئخققتهلابأتيكل%مصئخريلمل!جوتمؤأوآتقمرحيثيثاؤألشقئمقآلئهازتظبه
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمايأول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

بهكانالذيالأمر:يعني(!ؤآلأضى:قالثم،كلهالخلقاللفظةهذهفيفجى

أمرا،والأمرخلقاالخلقفجعل،أمرهوبينخلقهبين!ففرق،الخلقهذا

بآنضي(برطخجآقزتآإلأؤجذ!ؤتآ:!فقالهذا،غيروهذاهذا،غيرهذاوجعل

أريدكماكن:لهيقولالبصر،كلمحهوفإنماشيئاأردتإذا:يقولالفمر:.951

:يقولالروم:941(تغدؤينقملآلأضريحنيتؤ!:!وقالبالبصر،كلمحفيكون

آياتفيالمخلوقةالأشياءبين!جمعثم،الخلقبعدومنالخلققبلمن

غيرهاوقولهكلامهوأن،وكلامهبقولهخلقهاعنوأخبر،كتابهمنكثيرة

تقولمؤئيزتميآلختئؤآلأزمخىآلشنؤتنخىآلذمم!ؤممؤ!:!فقالعنها،وخارج

تئنهمآوماوآلأرضقآقئنؤت!قتاؤما!:!توقال173:الأنعام9(آل!قؤئهسقيحون!ن

آدتهخقق!:!وقالالحجر:58!أ(آتجمولآلققخقآضعفجلأية!آل!ئتاغة4تبآلحقلأإ

الثهأخبرنا،..44أ.:العنكبوت1(لقمؤشعىلأيةذلثفيإدتبآلحيئؤآلأقضىتؤن!تملآ

إلاالخلقمنشيئايدغفلمبينهما،وماوالأرضالسمواتخلقعن!

الذيوكلامهقولهالحقوأن،بالحقخلقهإنماوأنه،خلقهعنوأخبر،ذكره

التنزيلنصوهذا،الخلقعنوخارجالخلقغيروأنهكله،الخلقخلقبه

تكونبهوإنماكالأشياء،هووليس،المخلوقةالأشياءغيرالثهكلامأنعلى

يعني:!2:هالأحقاف1(زتهابةقييثئءمتديمرقي!:!تاللهقال":قالأنإلى"لأشياءا

.؟تدمرهلمشيئآ-بشريا-الريحأبقتفهلعاد،علىأرسلتالتيالريح

لأنه؟تعالىالثهأخبركماشيءكلدمرتوقد،دمرتهإلاشيءيبقلملا،:قال

هذاقالمناللهأكذبقد:قلت.اللفظةهذهفيدخلوقدإلاشيءيبقلم

كانتمساكنهمأنعنهمفأخبر!2:هالأحقاف9(إلأشسيهنهتميرى+لا!قأصئحوأ:بقوله

غقتهآلفشئئءتذرفيما!:!وقال.كثيرةأشياءومساكنهم،تدميرهمبعدباقية
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

والمساكنوالجبالالأرضعلىالريحأتتوقد!42:الذارياتأإلأتجعلتةكألرصميير(

!تنيحن!ؤأويتت:!وقال،كالرميممنهاشيءيصرفلمذلكوغيروالشجر

شيءيبقىلاأنيجب-بشريا-بقولكفكان،بلقيس:يعني123:النمل(أفئص

بقيوقد،بلقيسوأوتتتهاللفظةهذهفيدخلإلا)الشيء(اسمعليهيقع

فهذا.اللفظةهذهفييدخللمأويتتهمماضعفألفمائةوهوسليمانملك

يبطلمماكثيرالقرآنفيهذاومثل،حجتكويدحفررقولكيكسرمماكله

لبدعتك،وأدفعلمذهبكفضيحةوأظهرأشنعهوبماأبدأولكني،قولك

بمآ!تهدلتة1ليهين!:وقال12ه:هالبهفرهأ(مجتيه-يحنصبمثنئيجيطو!ؤلا!:!الثهقال

وقالالنساء:661!أ(شئهيدابآلتريهفئي!ثغدو!ؤآئقثحكةبعتعوءآنرته"،إلتئثآئرذ

يحقتخملوما!:!لوقا411أهود:(آدتربيفيمأنزذآنخآقآغقمؤألكتملمج!تتجيعوأفإلز!:!

لهأنكتابهفيكثيرةبأخبار!اللهفأخبرأفصدت:741إلأبيقيهء(ؤلاتضحعأنثئ

عبدقال.؟التنزيلتخالفأوأخبرناكماعلمادتهأن-بشريا-أقتقرعلمأ،

علم،دتهليس:فيقولبالكفريصرحأنوأبىجوابيعنبشرفحادالعزيز:

علمأ،دتهإن:يقولأنوأبى،وكفرهضلالتهفتتبينالتنزيلنمىردقدفيكون

أريدماوغيم،؟الأمالمخلوقةالأشياءفيداخلهوهلاللهعلمعنفأسأله

فإذا:المأمونليفقال":قال"حجته!ابطالقولهكسرمنذلكفييلزمهوما

المؤمنين-أميريا-أسأله:قلت.ماذا؟فيكونبذلكوأقزعلمأدتهإنبشرقال

!تن!خيق:بقولهاحتجحينالمخلوقةالأشياءفيداخلهوهل:اللهعلمعن

فإنالخبر،هذاعليهأتىوقدإلاشيءيبقلمأنهفزعمالأنعام:201!أ(يثىء

المؤمنين-أميريا-اللهشئهفقد،المخلوقةالأشياءفيدخلفقد؟نعم:قال

تقدممنوكلشيئأ،يعلمونولاأمهاتهمبطونمنأخرجهمالذينبخلقه
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

علمه،حدوثإلىوجودهبينفيماالجهلعليهدخلفقدعلمهقبلوجوده

ينسبأوبذلكيوصفأنمنوأجلأعظم!والله،المخلوقينصفةوهذه

قتله،-المؤمنينأمير-علىووجبدمهوحلكفرفقدذلكقالومن،إليه

قولهأنكمافيها،داخلوغيرالأشياءجملةعنخارجاللهعلمإن:قالوإن

أميريا-وضلقوتهتزكثئمفجنفيها؟داخلوغيرالأشياءعنخارج

.(1)"فيهاالحجةعليهوثبتت-المؤمنين

التحليل:

الصحابةعليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

وليسصفاتهمنوصفةاللهكلامالقرآنأن:الأمةسلفمنبعدهمفمن

وأمقالهمبصريح-فزعمواوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفومخحل،بمخلوق

ذكرهتقذمما:ذلكعلبهاستدئواومما،(2)مخلوقأنه-لازمهأومخضله

.المتشابهاتالآياتمنوهيشيء،كلخلقالثهأنعلنضتالتيالآياتمن

.(97-86،96-66،84-52)صالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدة(1)

القدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصار،(4ه-44)صالعبادأفعالخلقوانظر:

الطحاويةالعقيدةشرح،(180-1/179)الاعتصام،(ه81-2/580)الأشرار

الدامغبالحقالمسمىالخليليكتابعلىالبالغالقويمالرد،(186-183)رع

.(31.-27،306.-175،266-173)رع

،434-82،429-1/51)ومخالفيهمالسلفبينومنزلتهالكريمالقرآنانظر:(2)

475-538).
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الذيالعمومهو:والبدعةالأهواءأهلبهاستدذالذيالتشابهومحل

جهتين:منوذلك،الكريماتالآياتتلكتضفنف

أنهاوالبدعةالأهواءأهلفاذعى،(1)العمومألفاظمن)كل(لفظةأن-1

مخلوقأ.القرآنفيكون،-()القرآنكلامه:ذلكومن-اللهسوىماكلتعثم

ماكل:وقيلعنه،وئخترئعقمأنيصخماكلتعئم)شيء(لفظةأن-2

والبدعةالأهواءأهلفاذعى؟محالةلاثابتموجودوالقرآنموجودأ)2(،كان

سبحانه.لهالمخلوقةالأشياءفيداخلأيكونالقرآنأن

المححم:إلىالمتشابهورذ

ومخلوقاتهسبحانهكلامهبينالتفريقعلىدتتالمحكماتالآياتأن-1

كانسبحانهكلامهأنعلىودتت،154:الأعراف9(ؤآلأضىقث!ختآتة!آلا:!تكقوله

لالةدفترذ،173:الأنعامأ(!لآقوئهصنو!قن!تقولمؤتيزتم!:!كقولهالخلققبل

منالمرادفيكون،المحكماتالآياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالآياتتلك

سبحانهوكلامه،سبحانهاللهخلقهماكلهوالمتشابهاتالآياتفيالعموم

سبحانهقولهوهو،الخلقبهكانالذيهوبلخلقأ،وليسصفاتهمنصفة

وتكون،المتشابهاتالآياتدلالةفيداخلأيكونفلا،فيكون)كن(:للشيء

.مخلوقشيءكل:هيالبتنةالواضحةدلالتها

.(2/668)المناظروجنةالناظرروضة:انظر(1)

.(2/663)المناظروجنةالناظرروضة،(471عى)القرآنألفاظمفردات:انظر(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

)شيء(بأنهالثهكلامعنالإخبارعلىدتتالمحكماتالآياتأن-2

!ؤما:!كقوله،جحدهمنعلىوالرذعدمهونفيوجودهإثباتبابمن

مويئ!هءجآةلذىلمآئكتنبآنرلمنبتمفئيمنبتث!رغليآلترآنرلأمآلوأقا!قذريمتصألتةقدروأ

سقاهالثهأنكلهالقرآنفيواحد؟آيةفيوليسالأنعام:191،أددتالمى(ؤههىلهؤرا

فترذوالشفاء،والهدىوالنورالثهكلامبأنهالقرآنتسميةفيهوإنماخلقأ،

يكونفلا،المحكماتالآياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالآياتتلكدلالة

شيءكلمنها:المرادويكونخلقأ،يسفىلالأنهدلالتها؟فيداخلأالقرآن

.المحكماتالآياتدلالةمعمتفقةدلالتهاتكونوبذلكخلقأ،ي!قى

(4)شيبأنهنفسهعنأخبراللهأنعلىدتتالمحكماتالآياتأن-3

!عكلط

شيهيما،دترقليشتهذةتمكبزشئ:آئ!قل:!كقوله)شيء(،بأنهكلامهعنأخبركما

كل":سبحانهقولهعمومفيقطعأداخلةغيراللهونفسالأنعام:911،(أؤتتنيهتمتتني

.مر!
،المحكماتالاياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالاياتتلكدلالةلهترد،"شيء

ب)شيء(،عنهاأخبرالثهأنمع"شيءكل"عمومفيداخلةاللهذاتتكنلمفإذا

!انالآياتتلكعمومفيداحلأس!يل(القرآن:)ومنهسبحانهكلامهفكذلك

المخلوقاتفييدخلفلاصفاتهمنصفةاللهكلاملأن)شيء(،بأنهعفاللهأخبر

المتشابهاتالآياتمعنىيئضحوبذلك،"شيءكل":تعالىقولهشملهاالتي

بعضهاالثهآياتفتصذق؟المحكمدلالةإلىدلالتهاوتعودبها،استدلواالتي

بعضا.
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نقضفيالهمهمنةأهلجص!نماثأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

عفاللهأخبرماالثهصفاتمنأنعلىدتتالمحكماتالآياتأن-4

هيوالسنةالكتابفيثبتتالتيالثهصفاتكلبل،العلمكصفة)شيء(بأنه

لجهء(يمنب!ثتئئر!ؤلايحيطون:تعالىقال)شيء(،أنهعليهيطققأنيصخمما

؟"شيءكل"عمومفيداخلةغير-صفاتهوسائر-اللهوعلم،12هالبفره:ه9

فترذريب،بلاكفروذلك،مخلوقةاللهصفاتتكونأنمنهيلزمذلكلأن

كانفإذا،المحكماتالاياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالآياتتلكدلالة

أنهامع-داشيءكل!عمومفيإدخالهايصخلا-صفاتهوسائر-الثهعلم

لافكذلكالكفر؟يقتضيذلكلأن-)شيء(أنهعليهيطققأنيصحمما

منصفةاللهكلاملأن؟الآياتتلكعمومفي()القرآناللهكلامإدخاليصح

معناهما.ويئسقالمحكممعالمتشابهيأتلفوبذلكأيضأ،صفاته

صالحةهيماتستغرق)كل(أنعلىدئتالمحكماتالآياتأن-5

ويعزف،بحسبهموضعكلفييكونلهتصلحماواستغراقهاعمومهاوأن،له

قآضحمحوأزتهابةقيتميثئئديمرقي!:قولهفيالريحعنسبحانهفأخبر،بالقرائنذلك

مساكنهمبأنإخبارهمع"شيءكل"دقرتبأنها!2:هالأحقاف(أإلأش!يهئهتمئرى+لا

دلالةفترذ،بتدميرهاللهأمرشيءكلالمراد:فكان،تدميرهمبعدباقيةكانت

العمومفيكون،المحكماتالآياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالآياتتلك

كلاميكونفلا،مخلوقشيءكلوهو:،بحسبه"شيءكل":تعالىقولهفي

منصفةهو!انهاخلقأليسلأنه؟"شيءكل"عمومفيداخلأ)القرآن(الثه

وصاروالمتشابهاتالمحكماتالآياتدلالةتوافقتوبهذا،سبحانهصفاته

والمئة.الحمدفلله،والبدعةالأهواءلأهلفيهمطقعلامحكمأكلهالثهكتاب
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفمط

لأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

على!3:الأنعام9(الأزفيؤكنىآدشتؤلهبفيؤفؤألتة!:تعالىبقولهالجهميةاستدلال

.مكانمنهيخلوولا،مكانكلفيالثهأن

وفيالرشعلىهوكماالسابعةالأرضتحتهو:فقالوا"أحمد:الإمامقال

مكانفييكونولا،مكانمفيخلوولا،مكانكلوفيالأرضوفيالسموات

.(1)"!3:الأنمام9(الأرمجقؤفيآقسخؤلهبفيؤفؤآدتة!:القرآنمنآيةوتلوا.مكاندون

الشبهة:نقض

آنآدئص!دنىقنمئ!نمإة!:فقال،السماءفيأنهأخبزنا:فقلنا":أحمدلإماماقال

!17:الملكا(حاععاغث!كتميرسصلآنآل!تمخ!نيفنآئنغآتم!611:الملكا(آلأزضىبكمتخيمف

!5ه:عمران!اأ(ؤزايعكإذمتؤييلثإقي!:لوقا011أناطر:(آلطيصبآلكليضحعد!إته:وقال

(ةيخذومنوآلأزضنآلشهمنؤلئنيمنؤثه!:وقال!1النساء:985(إيؤآلئةزقغهتل!:وقال

!3:المعارج9(ئصعايىجآدى!:لوقا!05:النحل9(قؤقهزينزتهمتخافو!!:لوقا!91:الأنبياء1

،5512:البقرة9(آتغاليصلعليآوممؤ!:لوقا!81:الأنعام1(وء2عماكوقئقاهرآ!وهو:لوقا

مذموما،منهأسفلشيءكلووجدناالسماء.فيأنهأخبرنااللهخبرفهذا

آلديمتؤقال!!41ه:النساءأ(آلئارينيلف!ت!ألآلذزكآفيآفئالقينإن!:ؤهثناجلاللهيقول

آلأشفيب(منييكوناأقذافامخمتمخغئهماؤآقيدني!آتجنيحنأضعلأتاآلذكخائيتازلتتما!قروأ

آلازكأ(ؤفيآلشخؤلضفيآدتةؤفؤ!:ثناؤهجلالثهقولمعنىوإنما،...129:تلصنأ

.(38)عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"الأرضفيمنوإلهالسمواتفيمنإلههو:يقولالأنعام:3!9

الصحليل:

الصحابةعليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

أهلمنطوائفوضل،خلقهعلىالثهعلؤإثبات:الأمةسلفمنبعدهمفمن

الآية:ذلكعلىبهاستدئواومما،مكانكلفياللهأنفزعمواوالبدعةالأهواء

.(2)المتشابهاتالآياتمنوهيذكرها،سبقالتي

جهتين:من:والبدعةالأهواءأهلبهاستدذالذيالتشابهومحل

والبدعةالأهواءأهلفاذعى،الظرفيةمعانيها:منفإن)في(،لفظة-1

وتعالى.تباركاللهحقفيالمعنىهذا

فياللهأنوالبدعةلأهواءاأهلفاذعى،(آلأزجم!ؤفيأقئتنؤلهبفي!جملة-2

.(3)مكانمفيخلوولاوالأرضالسماء

.(39-38)عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

وهذا":قالثمالآيةفذكر"...معهعلملامنعلبهيلتسونومما":الآجريقال(2)

.(3/0311)الشريعة."الفتنةبهيطلبونإنماكله

لكنني،المذكورينالتشابهوجهيكلا-عنهالسابقالنقلفي-أحمدالإمامنقفرر(3)

كلامفينقضهجاءالذيهولأنه؟فقطالثانيبالوجهيتعلقماذكرإلىهناسأتعرض

المحكم.إلىالمتشابهبرذأحمدالإمام
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الفصهمل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ا!حم:إلىالمتشابهورذ

منبأنوالحخلقهعلىاللهعلؤإثباتعلدلتالمحكماتالآياتأن-1

والرفعوالصعودالسماء()فيالعلؤفيتعالىأنهعنكالإخبار:الجلئةالدلالات

المتشابهةالآيةتلكدلالةفترذ،العلي:سبحانهأسمائهمنبل،والفوقيةوالعروج

بذاته؟الأرضفياللهأنمنها:المرادفليس،المحكماتالآياتهذهدلالةإلى

وبذلك،الأرضفيمنإلهسبحانهأنهالمراد:وإنماالعلؤ،فيأنهأخبرنااللهلأن

.المحكماتالآياتمعالمتشابهةالآيةدلالةتتفق

فترذ،مذمومةصفةلف!لاصفةأنعلىدئتالمحكماتالآياتأن-2

معناها:يكونولا،المحكماتالآياتهذهدلالةإلىالمتشابهةالآيةتلكدلالة

وصفوهذا،لف!لافياللهيكونأنمنهيلزمذلكلأن؟بذاتهالأرضفياللهأن

.المحكماتالآياتلتلكمنا!وهو،النقصبصفةسبحانهله

!ح!!!!اكع
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نقضفيالهممنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

العافيالمسلك

العربولغةالصحيحةوالسنةبالقرآنالقرآنتفسير

وأفضل،اللهكلامفهو؟الرفيعةوالمكانةالعظيمةالمنزلةلهالكريمالقرآن

قيامإلىالخالدلها،الناسخ،الكتبمنقبلهماعلىالمهيمن،المنزلةكتبه

والرحمةوالنورالهدى،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذي،الساعة

وجتته.ورضاهاللهمرادإلىالموصلالمستقيموالصراطوالشفاء

ومن،لغيرهليسماوالاحترامالتوقيرمنلهوجب؟كذلككانوإذ

!الا،وهدىوبئنةبعلمإلاوبيانهتفسيرهمنشيءفييخاضلاأنذلك:

حق.ولاعلمبغيروكتابهالثهعلىوقولأللهوىوائباعأبالظنخوضأكان

وأوج!ه:وأئمهبعليمالقرآنتفسيربهيتحققماوأعظئم

الخبيرالحكيمالعليموهو،الثهكلاملأنه؟ببعضبعفآياتهر!فتأن.

به.أرادبماأعلموهو،أنزلهالذي

وموضحةللقرآنشارحةفهي!هبمالرسولبسنةآياتهر!فتأنثم.

اللهعنالمبلغفهو،بياتهإليهوأوحى!صمحمدعلىكتابهاللهأنزلوقدله،

كلامه.منتعالىبمرادهالناسوأعلم
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةاثأهواءأهلاستدلال

الصحيحةاللغويةالمعانيمنالكلماتتقتضيهبماآياتهر!فتأنثم.

.(1)القرآنبهانزلالتيهيالعربيةفاللغةالمعهود؟القرآنيالسياقحسب

السنةأهليسلكهالذيالصراطهوالعظيمدذ!ملاالمنهجهذاأنوكما

عنهوالذتالدفاعفيمسلكهمكذلكفهو،وتعليمهوتعقمهاللهكتابفهمفي

وهدىعلمغيرعنهر!ففالشمالوذاتاليمينذاتاتخذمنشتهونقفيى

الفقهفيغايةهيذلكفيوطريقتهم،للهوىوائباعأللبدعةطلبأ!انما

الآياتفيينظرونأنهمفيوتتمثل،والبيانوالوضوحالعلمفيوالرسوخ

يخلو:فلا،والبدعةالأهواءأهلبهااستدلالتيالقرآنية

وتكزرونظائرأشباةالقرآنفيلهاالتيالآياتمنتكونأنإما-1

وهيالدينيةوالأحكاموالأسماء،وصفاتهاللهأسماءآيات:مثل-فيهذكرها

وأسماء،والمحسنونوالمؤمنونوالمسلمونوالإحسانوالإيمانالإسلام

الممنلأ،آدموخلق،قصمالقرآنوكذلك،والكافرينوالفاسقينالظالمين

السنةأهلفإن:-وأهوالطأحداثمنفيهيقعوماالآخراليومومراحل

ونظائرها؟بأشباههابتفسيرهابهاوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضون

واحد.بابكقهالأنها

وفي،الدينمسائلمنمسألةفيالواردةالآياتمنتكونأن!اما-2

الأولى،الآياتتلكمقابلةنفسهاالمسألةتلكفيوردتأخرىآياتالقرآن

أصول،(7-1/4)العظيمالقرآنتفسير،(037-13/363)الفتاوىمجموع:انظر(1)

(227-1/226)التوحيدكتاببثمرحالمستفيدإعانة،(33-30)عالتفسيرفي

(2/154).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

فإن:العكسأوالأخرىدونالأولىبالآياتوالبدعةالأهواءأهلفاستدل

فيواردةكفهالأنها؟بالأولىوالأخرىبالأخرىالأولىيف!رونالسنةأهل

المعنىويستكملويبئنهبعضأر!فيفبعضها،واحدةومسألةواحدمعنى

تضمته.الذي

القرآنمنموضعفيمجقلةجاءتالتيالآياتمنتكونأن!اما-3

السنةأهلفإن!و:النبيسنةفيأوأخرىآياقيفيتفصيلهاأوبيانهاوجاء

به.ويف!رونهاالمتئنعلىمنهاالمجقليحملون

مضرحأمعناهاوجاءبمفهومهااستدذالتيالآياتمنتكونأنوإما-4

أهلفإن!ر:النبيسنةفيأوأخرىآيالمحبفيالمفهومذلكخلافعلىمنطوقآ

به.ويف!رونهاالآيةتلكمعنىعليهويحملونالصريحبالمنطوقيأخذونالسنة

معانيعدةاللغويوضعهأصلفييحتمللفنماالآيةفييكونأنوإما-5

بدعتهم:يوافقالذيالمعنىعلىبهاوالبدعةالأهواءأهلفيستدل،صحيحة

القرآنيالسياقفيفيهاستعمالهعهدبمااللفظذلكيف!رونالسنةأهلفإن

النبوية.والسنةالأخرىالقرآنيةالآياتفييبينهوبماالعربيةاللغويةوالأساليب

الآياتودلت،العموممخرجمخرجهاالتيالآياتمنتكونأن!اما-6

أهلبهافاستدذ،العموممعنىمعناهاأنعلىالعربلغةأوالسنةأوالأخرى

بهااستدلالهمينقضونالسنةأهلفإنالخصوعر:معنىعلىوالبدعةالأهواء

.العموممعنىمعناهاأنعلىالدالةالعربيةاللغةأوالأحاديثأولآياتبابتفسيرها

ودلت،الخصوصمخرجمخرجهاالتيالآياتمنتكونأن!اما-7

فاستدذ،الخصوصمعنىمعناهاأنعلىالعربلغةأوالسنةأوالأخرىالايات
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفعط

*صيلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

استدلالهمينقضونالسنةأهلفإن:العموممعنىعلىوالبدعةالأهواءأهلبها

معنىمعناهاأنعلىالدالةالعربيةاللغةأوالأحاديثأوبالآياتبتفسيرهابها

.الخصوص

الآياتودلت،العموممخرجمخرجهاالتيالآياتمنتكونأن!اما-8

بهافاستدذالخصوعى،معنىمعناهاأنعلىالعربلغةأوالسنةأوالأخرى

استدلالهمينقضونالسنةأهلفإن:العموممعنىعلىوالبدعةالأهواءأهل

معنىمعناهاأنعلىالدالةالعربيةاللغةأوالأحاديثأوبالآياتبتفسيرهابها

.الخصوص

ودلت،عالخصومخرجمخرجهاالتيالآياتمنتكونأن!اما-9

بهافاستدذ،العموممعنىمعناهاأنعلىالعربلغةأوالسنةأوالأخرىالآيات

استدلالهمينقضونالسنةأهلفإن:الخصوعىمعنىعلىوالبدعةالأهواءأهل

معنىمعناهاأنعلىالدالةالعربيةاللغةأوالأحاديثأوبالآياتبتفسيرهابها

.العموم

وأ،العموممعنىومعناهالعموممخرجمخرجهاللهآياتمنكانوما

المحكماتالآياتمنفهو:عالخصومعنىومعناهالخصوصمخرجمخرجه

وتكئرآللحقمعاندةإلابهاالاستدلالوالبدعةالأهواءلأهليمكنلاالتي

الكتابوكذبهببطلانهيشهدمماتحتمللامامعانيهاتحميلهممعاتباعهعن

واللغة.والسنة

،عالخصومعنىومعناهالعموممخرجمخرجهاللهآياتمنكانماوأما

فيهدخلتالذيفهو:العموممعنىعومعناهالخصومخرجمخرجهأو

وعامه.القرآنخاصيعرفونلاالذينوالبدعةالأهواءأهلعلىالشبهة
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نقضفيالهمصنةأهل!كج:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

عومعناهاخامخرجهاأوخاص،ومعناهاعاممخرجهاالآيهكونويعرف

نأ!امانفسها،الآيةفيشيءالعامالمعنىمنيستثنىأنإما:بيانينبأحد:عام

يدذما-العربلغةمقتضىوهو-الأحاديثأوالأخرىالآياتفييكون

.(1)العمومعهوبالخصوالمرادأنعأوالخصوهوبالعمومالمرادأنعلى

أهلاستدلالنقفررفيالمسلكهذاتأصيلفيالسن!أهلأقوالومن

القرآنية:بالآياتوالبدعةالأهواء

بلساننزلالقرآنأنمنوصفتبمابدأت!انما!:الشافعيقال-1

سعةجهلأحدالكتابعلمجقليإيضاحمنيعلملالأنه:غيرهدونالعرب

عنهانتفتغيمهومنوتفرقها.معانيهوجماع،وجوههوكثرة،العربلسان

نزلالقرآنأنعلىالعامةتنبيهفكانلسانها.جهلمنعلىدخلتالتيالشبه

ينبغيلافرضلهموالنصيحة،للمسلميننصيحة:خاصةالعرببلسان

.(2)"حظهموضعوترك،نفسهشفةمنإلايدعهالاخيرنافلة!ادراك،تركه

بأنوكرمهمالعربشرف!الثهإن":الكنانيالعزيزعبدوقال-2

ات؟ةرفآترنشةإتآ!:!فقالتبيانهم،علىمكتتبأوجعله،بلسانهمالقرآنأنزل

ققبكغلى!لأمينآآزوحبهترلم!آلفايينرلثلنز؟دليتفكل!:!لوقا!2:أيوسفعريتا(

يتصتزتهقإتخا!:!لوقا9511-921:الثعراءأ(ضبيزغزثزبيساني!آئمنذرينمنييهون

غيرهمعلىوفضلهم،ومعرفتهبفهمهالعرب!الثهفخص،197:مريم1(بي!ايتث

القرآنبخلققالمنعلالردفيوالاعتذارالحيدة،(48-39)صالرسالةانظر:(1)

.(154-149)عالخلقعلالحقإيثار،(237/2)الاعتصام،(136-122):ص

.(05):صالرسالة(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصط

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

وخاطبهم،ومبهمهومحكمهوعمومهوخصوصهألفاظهومعانيأخبارهبعل

ذإ،ينكروهفلموعرفوه،يدفعوهولموقبلوه،يجهلوهولموعلموه،عقلوهبما

وكلامهم،ولغاتهمخطابهمفيذلكبمثليتعاملونعليهمنزولهقبلكانوا

مخرجهخبرفمنها؟وعامةخاصةأخبار:أربعةعلىالقرآنذكرهجلاللهفأنزل

العموممخرجمخرجهخبرومنها،عالخصومعمىومعناهالخصوعرمخرج

معنىومعناهالعموممخرجمخرجهخبرومنها،...العموممعنىومعناه

أنزلفلما،...العموممعنىعومعناهالخصومخرجهخبرومنها،عالخمو

وألفاظهامعانيهاومعرفةبفهمهاالعربخضقالأخبارالأربعةهذه!الله

فيجدخلقهعلىاشتباهأيدعهالمثمبها،والخطابوعمومهاوخصوصها

علىوالتشبيهأخبارهعلىوالطعنصفاتهفيالإلحادإلىالسبيلالملحدون

بيانآفيهاجعلحتى؟بخطابهأرادماعنهيعقلوالمالذينالعربغيرمنخلقه

،العربغيرمنوتفهمهوتدبرهسمعهمنعلىيخفىلاواضحأوعلمأظاهرأ

واحسالآوتكرمأمفتفضلأ،والمبهموالمحكمعوالعامالخايعرفلاممن

.(1)"ذاتهمنهووماوصفاتهكتابهفيألحدمنعلىللحجةمنه!اثباتآخلقهإلى

آيةأجدأنا:فقالآخرأمرأادعىالجهمإنثم"أحمد:الإماموقال-3

آية؟.أيفيفقلنا:.مخلوقأنهالقرآنعلىتدلوتعالىتباركاللهكتابفي

:للقرآنقالاللهأنفزعمالأنبياء:2!9(مخدلثيزيهميمنر!زيمنتأييهمقا!:فقال

وهيبهذا،الناسعلىشتهلقدفلعمري.مخلوق()محدثوكل،(!مخدلثي

.(13.-122)رعالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدة(1)
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نقضفطالهم!نةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ولااللهكتابفيونظرنابالثهواستعناقولأذلكفيفقلنا،المتشابهمنآية

.(1)"بالثهإلاقوةولاحول

رؤيةمنحققفيماالثهرسولعلىإدخالكوأما":الدارميوقال-4

منعلىيدخلفإنما1أ:03:الأنعاملأتذر!هآلأبضنر(9!:قولهالقيامةيومالرب

تعبيرا،وعئرهتفسيرا،فأوضحه،وعقلبهاللهأرادماعرفوقدنزل،عليه

خلافعلىالمعنييناللهرسولر!فف،...كافياشافياتفسيراجميعاالأمرينر!فف

.(2)"ادعيتما

شهدقدبعدهوالخليفةنبيهابعدالأمةهذهخيرالصديقفهذا!:وقال

نأوتوقى،اللهشاءماإلاالقرآنأننرلفيماوعلم،الرسولوعاينالت!زيل،

المنسلخينبهؤلاءفكيف،...اللهعنىمايصيبلاأنمخافةالقرآنفييقول

عنىماخلافبأهوائهمويف!رونهنقضأينقضونهالذين،والعلمالدينمن

.(3)"العربلغاتتحتملهماوخلافالله

بالقرآنالاستدلالأن:الثانيالوجه":تيميةابنالإسلامشيخوقال-5

فليس،...قريشبلغةنزلقدبلبها،أنزلالتيالعربلغةعلىيكونإنما

،عخاواصطلاحعامعرفمنذلكغيرعلىالقرآنألفاظيحملأنلأحد

مغايراأوأعمأواللغويالمعنىمنإمابهاعنوهامعانيعلىإلايحملهلابل

مواضعهعلىالقرآنيضعبلهو،وضعهماعلالقرآنيضعأنلهيكنلم،له

.(3.-29)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(36ه-1/363)المريسيعلىالدارمينقض(2)

.(2ه-42)صالجهميةعلىالرد(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولل!ا

الأصهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

تحريفاذلككانذلكغيرفعلومتى،بلغتهبالقرآنخاطبهلمناللهبينهاالتي

علىتصطلحوقدإلاطائفةمنماأنهالمعلومومن،مواضعهعن!ووم

علىإلارسولهوكلاماللهكلاميحملأنلهليسلكن...اهبيتخاطبونألفافي

ولغةعمومأالعربلغةوهيأمف،بهايخاطب!والنبيكانالتية!ا

.(1)"خصوصأتريش

بالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

:العرببلغةأوبالسنةأوأخرىبآياتبتفسيرهاالقرآنية

:الأولالنموذج

الشبهة:

!3:الزخرفأ(قزة!ئاعريحاإتاجعقتة!:تعالىبقولهوالمعتزلةالجهميةاستدل

.مخلوقلقرآنانأعلى!25:الورىأ(تاجمصافىيحقلهثمآةءقنبهتهدىنزراتجققنهؤثيهن!:وقوله

أنهاللهكتابفيتجد:لهيقالالجهميعفيسأل"فمماأحمد:الإمامقال

ه!ك!اللهرسولسنةفيفتجده:لهفيقاليجد،فلا،؟مخلوقأنهالقرآنعنيخبر

:فسيقولقلت؟،أينفمن:لهفيقاليجد،فلا،؟مخلوقالقرآنإن:قالأنه

.(2)"13:الزخرف!أ!ئاعريجاقزإتاجعقتة!:اللهقولمن

الجهميةمنوأصحابهالمريسيحججرأسكانوقد":الدارميوقال

فقالوا:أرادماخلافكتابهمناللهعلىفيهاتأولواحتىأنفسهمفيوأوثقها

.(934-1/924)الجهميةتلبيسبيان(1)

.(22)عوالجهميةالزنادقةعلالرد(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهم!نةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

و!تجثئه31-1:الزخرفأ(!ناعريحاقزةاتاجعفتة!آلميزؤآتيهض!حم!:تعالىاللهقال

.(1)،215:الورى9(عبارنامقةآ!ثتدءمنبهتهوىلؤرا

الشبهة:نقض

وجهين:على-المخلوقينمن-القرآنفي)جعل(إن"أحمد:الإمامقال

أفعالهم.منفعلمعنىوعل،التسميةمعنىعلى

ولينالأنباءوأشمغرهو:لواقا119:الحجر9(مجعهمينانأنقرةجعدوأ!آلدين:وقوله

مجذفئمآلديمتآتضلبهكةوجعلو(!:قال.التسميةمعنىعلىفهذا،أحلاموأضغاث

إناثا.سموهمأنهم:يعنى119:الزخرف9(ا!تإآلرخمق

ةادايهم(في\عتيئم!مخغفو!:فقالالتسميةمعنىغيرعلى)جعل(ذكرثم

196:الكهف(أ!تاراجعلهإذا!حتئ:وقال،أفعالهممنفعلمعنىعلىفهذا!19:البقرةأ

فعل.معنىعلىهذا

المخلوقين.جعلفهذا

غييرمعنىعلىو)جعل()خلق(،معنىعلى-اللهأمرمن-)جعل(ثم

ولا)خلق(إلايكونلا)خلق(معنىعلى)جعل(:اللهقالوإذا)خلق(،

على)جعل(:اللهقالوإذا،المعنىعنهيزوللاخلقأ()خلقمقامإلايقوم

المعنى:عنهيزولولا)خلق(مقاميقومولا)خلق(يكونلا)خلق(معنىغير

آلشفؤلهئختقآلذىيته!آتحخذ:قوله:()خلقمعنىعلى()جعلالثهقالفمما

!ؤجل:وقالوالنور،الظلماتوخلق:يعنى!1:الأنعام1(ؤجق!آلطقئبؤآلتوزؤآلأزفق

.(1/563)المريسيعلنقفالدارمي(1)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولا!همل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ومثله،...والأبصارالسمعلكموخلق:يقول178:النحلأؤآلأتصنز(آلشتغكئم

)خلق(.معنىعلىإلايكونلامثلهكانومافهذاكثير،القرآنفي

تحيزؤؤلاشآلتؤ(ينآتنة!ماجعلقوله:()خلقمعنىغيرعلى()جعلذكرثم

!إتي:لإبراهيماللهوقال،سائبةولابحيرةمنالثهخلقما:يعنىلا3.11:المائدةأ

إبراهيمخلقلأنإماما؟للناسخالقإني:يعنيلا1124:البقرةأ(إماصمايلتاي!جالجك

17:القصص9(آلمحرسصايىمنىؤجامجثوةإثتض!إتآرآذوة:موسىلأملوقا،...متقدماكان

ثمإليهايردهأنموسىأموعداللهلأن؟المرسلينمنوخالقوه:يعنىلا

مثالهعلكانومافهذاكثير،القرآنفيومثلهرسولا...،ذلكبعدمنيجعله

.()خلقمعنىعلىيكونلا

معنىغيرعلى)جعل(وقال)خلق(،معئعلى)جعل(اللهقالفإذا

ذزفإن)خلق(؟،معنىعلى)جعل(:الجهميقالحجةفبأي)خلق(؟

يسمعونالذينمنكان!الافيهاللهوصفهالذيالمعنىإلىالجعلالجهمي

إتاجعقتة!:اللهقالفلما،يعلمونوهمعقلوهمابعدمنيحرفونهثمالثهكلام

عزثزلهلتتاني!آتمنذرينمنلتكون!:لوقا،13:الزخرفأ(تغقثوئلتختمعريحا!ناقز

جعلفلما،!97:امربم(بيتصتايفيت!تزتةقإتخا!:وقال1195-194الشعراء:أ(فايز

تباركالثهأفعالمنفعلأذلككان!كل!هنبيهبلسانهر!يوعربيآالقرآنالله

وليسمبينا،هداهاللهأرادلمنبيانهذا:يعنيعربيا،بهالقرآنجعلوتعالى

.(1)"بتناه:وقيل،العرببلسانأنزلناه:معناهزعموا،كما

.(42-22)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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نقضفطالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

مذاهبفيهوجهلوا،السبيلسواءعنالتأويلبهذافضلوا":الدارميوقال

معرفةمنكمسلبالثهكانإنذنبناما:لهمفقلنا.بالعربيةوالبصرالفقهأهل

شيءكلأنادعيغحتىالعربلغاتوبمعرفةوبمعانيهبهوالعلمالكتاب

.!؟()خلقناه:فهو()جعلناه:يقال

ؤألكتنبئ(آفبؤةذييليوفيوتجعقا!:تعالىاللهقول-الجهلةأيها-أرأيتم

في!ؤلاغعل:قولهأم،...!؟والكتابالنبوةذريتهفيخلقناأهو:العنكبوت:721أ

:-دعواكمفي-أهو!ه:الممتحنة9(دذيىبهقروأ!لامخعفتافتنة:قولهأم011الحثر:(أقلونجاغلأ

العراء:581أآتحيير(تجتؤوزتهمينؤآتجققني!:قولهأم،...!؟خلقهمبعدماتخلقنالا

اللهجعلك:للرجلالرجلقولأم،!؟خلقهمنفرغوقداخلقنيأهو:

نأيستحيليعددلمممايشبههاوماالأشياءهذهمنعددناماوكلبخير؟إ،

تعالىاللهعلىبهادعيتممااستحالةوأشدها)خلقنا(،إلىمنها)جعلنا(يصزف

قلةمنمعناهتفقهوافلم،خلقناهأنه!3:الزخرف(أ!ناعرمجاقزإتاجعقتة!:قولهفي

الألسنةيعلموهووأخيرا،بدءادتهالكلامإنما،!ويلكم،بالعربيةعلمكم

!ان،بالعبرانيةشاءوإن،بالعربيةتكلمشاءإنمنها،شاءبماويتكلمكلها،

التوراةوجعلتعربيا،كلاميمنالقرآنهذاجعلت:فقال،بالسريانيةشاء

،قالكماقومهبلسانرسولكلأرسلأنهلماعبرانيا؟كلاميمنوالإنجيل

فقوله،ألسنتهمفيبلغاتهمقوملكلكلامالهيزللمالذيكلامهفجعل

في-خلقبعدخلقاخلقناهآناليس،أخرىلغةإلىلغةمنصرفناه:(!جعقتة

قوله:وأما.مخلوقغيراللهكلامأحوالهكلفيتصرفهمعفهو،-دعواكم

وتنشرحلقلوبابهتستنير:ليقو!25:الورىأ(تا2مجمايمقلتثاةءقنبهتهدىلهؤرا!تجققنه
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

والقمرالشمسضوءمثلبالأعينيرىقائمضوءلهمخلوقنورأنهلا،د

.(1)(!تفهمهأراكولا،فافهمه،والكواكب

التحليل:

عليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

صفاتهمنوصفةالثهكلامالقرآنأن:الأمةسلفمنبعدهمفمنالصحابة

بصريح-فزعمواوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفوضل،بمخلوقوليس

ما:ذلكعلىبهاستدئواوممامخلوؤع)2(،أنه-لازمهأومخقملهأومقالهم

الآيتين.منذكرهتقذم

فقد،الآيتينفي)جعل(لفظبهما:والبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

وذلكإلا)جعلناه(لشيء:يقاللاوأنه)خلق(،بمعنى)جعل(أنزعموا

.مخلوقهومجعولفكل؟مخلوقالشيء

.(569-1/563)المريسيعلىالدارمينقض(1)

،434-82،429-1/51)ومخالفيهمالسلفبينومنزلتهالكريمالقرآنانظر:(2)

538-475).

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

:العربولغةالأخرىبالآياتبتفسيرهمابالآيتيناستدلالهمونقفس

معنىعلىالقرآنفيييردلمسبحانهاللهإلىمفافأ)جعل(لفظأن-1

معنىوبغير)خلق(بمعنىجاءبل،-والبدعةالأهواءأهلزعمكما-واحد

وغيرباطل)خلق(بمعنىفهوالقرآنفي)جعل(كلأنفدعوى)خلق(،

موضع.كلفيالمرادللمعنىالمف!رةالأخرىالآياتوتنقضهصحيح

وحسب،)خلق(بمعنىييردلاالعربيةواللغةالقرآنفي)جعل(لفظأن-2

اللتانالآيتانفئق!ر،الكلامسياقبحسبمنهاالمرادئعزفمعانيعدةلهبل

وأساليبها.كلامهافيالعرببهتنطقماوفقوالبدعةالأهواءأهلبهمااستدل

اللتينالآيتينفي)جعل(منالمرادالمعنىر!فيماالقرآنفيجاء-3

نأمنالأخرىالآياتبهنطقتماوهو:،والبدعةالأهواءأهلبهمااستدل

تعالى:كقوله،عربيبلسانالقرآنأنزلوأنه،قومهبلسانرسولكليرسلالله

تلكفي)جعل(منالمرادر!فيفذلك،1311:هطأ(عرشافزءائاآنرئتةؤكذللي!

.(1)قراءتهصيرناأوقفناهأوبتئاهأوالعرببلغةأنزلناه:بأنهالآيتين

الثاني:النموذج

الشبهة:

0311:الأنعامأ(لأتذيى!هآلأبضنر!:تعالىبقولهوغيرهمالجهميةاستدلال

.الآخرةفيئرىلااللهأنعلى

،(4/133)التنزيلمعالم،(6/333)القرآنمعاني،(25/47)البيانجامعوانظر:(1)

.(4/123)العظيمالقرآنتفسير
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جم!نمنقضفيالسنةأهلح!نم:لو!لااالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةاالأهواءأهلاستدلال

وتلوا،الآخرةفيولاالدنيافييرىلاالثهإنفقالوا:"أحمد:الإمامقال

آلأتصز(آلأبضخرؤفؤئذركلأتذر!ة!:ثناؤهجلاللهقولمنالمتشابهمنآية

.(1لا)!031:الأنعام9

الشبهة:نقض

لأتذر!ه!:الثهقولمعنىيعرفوو!لك!النبيكانوقد"أحمد:الإمامقال

ترتق(!لق:لموسىوقال،(ربكمسترون)إنكم:وقال،0311:الأنعام1(آلأبضتر

)إنكم:قالحينوو!ك!النبينتبعأن:أولىفأيهما.أرىلن:يقلولما!عراف:341!أ

فيوالأحاديث،!؟ربكمترونلا:قالحينالجهميقولأو(ربكمسترون

أهلفيهايختلفلاربهميرونالجنةأهلأنحووالنبيعنالعلمأهلأيدي

.(2)"العلم

ومعانياللهبكتابأعلمكانالنبيأخبرونا::لهمفممال":بطةابنوقال

عليهأننرلالذيفإن،!؟صفوانبنجهمأموتنزيلهوحيهفيومرادهكلامه

القيامةيومربكمسترون)إنكم:يقولوالبرهانربهمنبالهدىوجاءالقرآن

منوأن(الظهيرةنحرفيالشمسترونو)كماالبدر(ليلهالقمرترونكما

نأالملحدالجهميأفيظن،مرتينيومكلتعالىالثهإلىينظرلمنالجنةأهل

مأقرأها؟،قدإنهيقولأم،؟الجهميبهااحتجالتيالآيةهذهقرأماالنبي

الجهميةتفعلكما-والردعليهبالخلافوتلقاهالقرآنعارضالنبيأنيزعم

.؟-والمعتزلة

.(33)عوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(34-33)صالسابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةا!ماهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

!؟الأنعام:9.3آلأبضحز(تذر!ةلأ!:تعالىالثهبقولوخصومتهحجتهفأما

إلىتنظرأنكذلك،والمعرفةالعلمأهلعلىيختللاواضحذلكمعنىفإن

أجلتعالىفالثه،نظركبهيحيطولابصركيدركهفيمااللهخلقمنالصغير

بالشيءالبصريحيطأنالإدراك!انمابصر،يدركهأنشيءكلمنوأعظم

ماإلامنهترىفلاالقمرترىأنكترىألا،الإدراكفذلككله،يراهحتى

وكذلك،الشمسوكذلك،؟قفاهمنغابماعليكويخفىوجههمنظهر

فمامعكوهوليكلمكالرجلوإن،الجبلوكذلكالبحر،وكذلكالسماء،

لأ!:!اللهقولفإنمامنه،عليكأقبلماإلىمنهتنظروإنمابصركيدركه

.(1)"وجلالهلعظمتهبهتحيطلا:أ031:الأنعام1(آلأبضنرتذر!ه

ماعلىآلأبضخز(ئذر!ةلأ!قولهمعنىكانولو":(2)خزيمةابنوقال

النظربينيفرقونفلاالعربلغةيجهلونالذينالمعطلةالجهميةتتوهمه

الدنياأهلأبصار:أيآلأبضنهز(ئذر!ةلأ!قولهمعنىلكان؟الإدراكوبين

.(3)"المماتقبل

الشريعةفيالاجرينحوهوذكر.(72-3/75)الناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة(1)

(1048-1046/2).

الحجةالحافظ،الشافعيالنيسابوريالسلميالمغيرةبنخزيمةبنإسحاقبنمحمد(2)

والفقهبالحديثحداثتهفيعني،(ـه223)سنةولد،الأئمةإمامالإسلامشيخالفقيه

فيوجلالةالنفوسفيعظمةوله،والإتقانالعلمسعةفيالمثلبهيضربصارحتى

.(382-41/365)السيرانظر:.(ـه113)سنةتوفي،السنةواتباعهودينهلعلمهالقلوب

.(2/954)التوحيد(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولا!فصل

بالمصادرا!أصيلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

التحليل:

الصحابةعليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

وضل،الآخرةفيربهمالمؤمنينرؤيةإثبات:الأمةسلفمنبعدهمفمن

ذلك:علبهاستدئواومماذلك،فأنكرواوالبدعةالأهواءأهلمنطوائف

ذكرها.سبقالتيالآية

لاهو:الآيةمعنىأندعواهمبها:والبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

.والآخرةالدنيافيعامةوأنهاالأبصار،تراه

:العربولغةوالسنةالأخرىبالآياتبتفسيرهمابالآيتيناستدلالهمونقفس

وأن،وف!رتهالآيةهذهفيالإدراكبينتأخرىآيةالقرآنفيأن-1

ترتق(!لق:موسىلكليمهتعالىقالفقدوالنظر،الرؤيةهوليمسفيهاالمنفى

سبحانهحقهفيممتنعةالرؤيةكانتولو،طلبتكماالدنيافي:أيالأعراف:341!أ

تذيى!هلأ!:معنىفيوالبدعةالأهواءأهليزعمكما-والآخرةالدنيافي

وتمنعالآيةتلكر!فتالآيةفهذه،أرىلن:لموسىسبحانهلقال-آلأبقنر(

.والآخرةالدنيافيمطلقآالرؤيةنفيبهاالمراديكونأن

ومعانيالثهبكتابالبشرأعلمور!ك!النبيعلىنزلتالآيةهذهأن-2

أهلفهمهالذيالمعنىذلكمنهايفهمفلم،وتنزيلهوحيهفيومرادهكلامه

،الاستدلالذلكينقضبماف!رهابلبها،استدلواالذينوالبدعةالأهواء

وأنهاالرؤية!سفأثبت،القيامةيومالجنةفيربهمسيرونالمؤمنينأنوهو

الأهواءأهلينقفاستدلال!صمنهوالبيانالتفسيرفهذا،القيامةيومستقع
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجي!نم

والنظرالرؤيةهوفيهابالإدراكالمرادأنعلىالكريمةالآيةبتلكوالبدعة

.والآخرةالدنيافيعامةأنهاوعلى

أعئممعناهبل،فحسبالرؤيةبمعنىليسالعربلغةفيالإدراكأن-3

حتىبالمرئيالبصرإحاطةمعرؤيةفهو،الرؤيةمجردمنوأسعوأشمل

الشريفةالآيةر!فيالصحيحاللغويالمعنىوهذاشيء،منهيفوتهلاكقهيراه

بها.وينقفاستدلالهموالبدعةالأهواءأهلبهااستدلالتي

دونعمومهاأوالرؤيةمجردهوالإدراكمعانيمنيكونأنقذرولو-4

التيالآيةفيالإدراكمنالمرادالصحيحةالسنةف!رتفقدتقييد؟أوزائدأمبر

دونبالدنياخاضةأنهافبئنتشافيأ،تفسيرأوالبدعةالأهواءأهلبهااستدل

المؤمنينرؤيةعلىنضتالتيالمتواترةالأحاديثخلالمنوذلك،الآخرة

علىبالآيةوالبدعالأهواءأهلاستدلالينقضالتفسيرفهذا،الآخرةفيربهم

.والآخرةالدنيافيالرؤيةهوبهاالمرادأن

!ح!!!!6!ص!
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جي!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلجاالماول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثالثالمسلك

العلموأهلالسلفبتفاسيرالاستشهاد

والعلمالإيمانمنعليهدذلماتحقيقأوأعظمهم،اللهبكتابالأمةأولى

رسولعحابة:لآياتهوتدئرآبمقاصدهودرايةلمعانيهفهمأوأعمقهم،والعمل

غيرهم،فيهيدانيهلاماذلكفيالخصائصمنلهماجتمعفقد؟!الثه

غضآالقرآنسمعوامنهربه،بكتابالبشرأعلمحهالثهرسوليتلاميذفهم

،للقرآنالمف!رةبسنتهالئاسأدرىوهموتلفوه،العلمتعلمواوعفطرئأ،

والنبويةالقرآنيةوالأحوالولالقرائنبمشاهدةالأمةسائربينمنواختقحوا

منآيا!بعشرحفظيتجاوزونكانواوما،كلامهمناللهمرادلهمتبيقالتي

التامالفهممنلهممامعهذا،والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتىالقرآن

بلغتهمنزلفقدالقرآنبهنزلالذيالعربياللسانومعرفةالصحيحوالعلم

وأسلمهمالحقطلبفيالناسأصدق-الأنبياءبعد-ولأنهم،عصرهموفي

.للصوابالتوفيقوبينالمرءبينتحولالتيالمخالفةمنوأطهرهمالأهواءمن

الصحابةعلىتتلمذوافقد،التابعون:الرفيعةالمكانةتلكفييليهمثم

وعنواالقرآنوتفسيرالعلمعنهموأخذواولازموهمربها،بكتابالأمةأعليم

معانيبفقهعليهموامتازوا،بذلكبعدهمعمنفاختضوا،عنايةإلمابذلك

بعدالأمةسائرعلىالمطلقةالخيريةمنلهمثبتمامعهذا،الكريمالقرآن

بعدهم،ممنأكثرمنهوالسلامةالهوىعنالبعدمنبهتمتزواوما،الصحابة
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نقضفيالسنةأهل!كج*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

بذلك-فكانوا،عصرهمفيكثيرأتغيرتقدتكنلمالعربيةاللغةأنإلىإضافة

.(1)بعدهمممنالقرآنفهمفيالصوابإلىأقرب-كله

منهخهم؟سالكأآثازهم،مقتفيأ،هدتهممتبعأبعدهممنكانكفماثم

الأعظمالبابلهوانفتح،بهداهبصيرتهواستنارت،ربهبكتابمعرفتهقويت

والهدىالعلمأئمةثمالتابعينتابعوعليهكانماهووهذا،(2)تفسيرهفي

بعدهم.منوالسنة

الهدىأئمةتبؤأهاالتي،العظيمةوالمكانة،الرفيعةالمقاماتهذهولأجل

فيالسنةلأهلالراسخالأصيلالمنهجمعالممنكان؟بعدهمفمنالسلفمن

نقفاستدلالاتهم:القرآنيةبالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقفمنهج

الراسخينالعلموأهلالسلفعنالمعروفةالمأثورةبالتفاسيرالثهبآياتالباطلة

منمأثورهوبماوتستدذإلاالسنةأهلطبقاتمنطبقهمنفما،الأمةفي

هوىصاحببهاستدذباطلياستدلاليلنقفيىقبلهاالتيالطبقاتعنالتفسير

به،وشستشهدونالصحابةتفسيرإلىيرجعونكانوافالتابعون،اللهبآياتوبدعة

جزا.وهلتم...والتابعينالصحابةبتفسيريستشهدونكانواالتابعينوتابعو

أصول،(7-1/4)العظيمالقرآنتفسير،(370-13/363)الفتاوىمجموعانظر:(1)

1/226)للفوزانالتوحيدكتاببشرحالمستفيدإعانة،(33-35)صالتفسيرفي

-227)(2/154).

ابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-القرآنتفسيرفيالحسانالقواعدانظر:(2)

.(8/41)-سعدي
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

منها:طرق،ذلكفيولهم

اذعاهالذيالمعنىذلكيخالفتفسيرالعلموأهلللسلفيكونأن-1

فينقف:صراحةويرذه،ويناقضهبها،استدلواالتيالآيةفيوالبدعةالأهواءأهل

التفسير.بذلكبالآيةوالبدعةالأهواءلأهلالباطلالاستدلالذلكالسنةأهل

التفسيرلذلككغايرأالعلموأهلالسلفعنالمأثورالتفسيريكونأن-2

:-صراحةيخالفهلاكان!ان-الآيةفيوالبدعةالأهواءأهلادعاهالذي

أهلوشعار،الباطلالاستدلالذلكنقضفيالسنةلأهلكافيأذلكفيكون

الجاهلينوالبدعةالأهواءأهلبهجاءلتفسميروزنولاقيمةلا:ذلكفيالسنة

.غيرهالعلمفيالراسخينالسلفعنصخوقدهداهعنالمعرضينربهمبكتاب

تيرذولمالمعانيمنمعنىعلىبالآيةوالبدعةالأهواءأهليستدلأن-3

التعزضولاإثباتهولاالمعنىذلكنفيبخصوصهاالآيةتلكفيالسلفعن

طلبفيأعمارهمأفتواالذينوهم-السلفتفاسيرفيورودهعدمفمجزد،له

الذيالمعنىذلكنقضرفيالسنةأهلعندكافي-فيهوالتدبزاللهكتابمعاني

ومقالهمالسنةأهلحالولسان،!ابطالهالآيةفيوالبدعةالأهواءأهلبهاستدل

منهجأالثهكتابيتخذونلاالذينوالبدعةالأهواءلأهلأئى:المقامهذافي

.!والبصائر؟والألبابالنهىأولوالسلفيفهمهلممعنىفيهيفهمواأنوحخة

المعنىلذلكمغايرأالعلموأهلالسلفعنالمأثورالتفسيريكونأن-4

وأ،-صراحةيخالفهلاكانوإن-الآيةفيوالبدعةالأهواءأهلادعاهالذي

أهلادعاهالذيالمعنىذلكنفيبخصوصهاالآيةتلكفيالسلفعنتيرذلم

أخرىلآيالمحبتفسيرألهمأنلاإ،لهالتعزضولاإثباتهولافيهاوالبدعةالأهواء
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

تفسيرهمويكون،الآيةتلكفيهاوردتالتينفسهاالمسألةتلكفيواردة

الآيةفيوالبدعةالأهواءأهلادعاهالذيالمعنىذلكمناقضأالآياتلتلك

بطلانعلىالآياتلتلكالسلفبتفسيرالسنةأهلفيستشهدبها،استدلواالتي

لأنبها؟استدلواالتيالآيةفيوالبدعةالأهواءأهلبهاستدلالذيالمعنى

واحد.فيهاوالقولواحدبابكلهاالآيات

الباطنيةتأويلاتمنشيئأذكرأنبعد-تيميةابنالإسلامشيخقال

والإلحادمواضعهعنالكلمتحريفبابمنالتأويلاتهذه":-اللهلآيات

وأصل،...وكتابهرسولهوعلىاللهعلىالكذببابمنوهي،اللهآياتفي

تعالىاللهكتابفهمعنالإعراض:التحريفهذامثلفيالفلالأهلوقوع

هووهذا،يناقضهبماعليهدلماومعارضة،والتابعونالصحابةفهمهكما

.(1)"وللرسوللتهالمحاذةأعظممن

لهاأصللاالتيالتفاسيرهذهمنالواحداسمهؤلاءبهر!فماإن":وقال

ومن":قالأنإلى4ريببلاباطل؟والأئمةالسلفوكلاموالسنةالكتابفي

الصفاتسلببهيقضدلماللهكلامفيالواحداسمأنبالاضطرارالمعلوم

التيالمعانيمنذلكونحووالقدرالحدنفيولابالحواسإدراكهوسلب

صاحبعنولاسنةولاكتابفينفيهايوجدولا،وأتباعهمالجهميةنفيهاابتدع

.(2)"المسلمينأئمةولا

.(3/833)ضرلتعاادرء(1)

.(484-1/482)الجهميةتلبيسبيان(2)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم:الأولا!فصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

مجردهولي!،با!الاوالمغيبهوالأفولأن:ثلا!ثلاالوجه":لوظ

نإا!فسير:ل!أمنولااللغةأهلمنلاأحديقولولا،والانتقالالحركة

!كوايرقولولا،آفلانإنهماالسماءفيمسيرهماحالفيوالقمرالشمص

!كلعاقلىوقولولا،آفلةإنهاوجريانها:ظهورهاحالفيالسماءفيالمرئية

آفل.إنه:وطاروساروسافرمشىمن

اورت!اءمنأحديقلهلمقالوهالذيالقولهذاأن:الرابعالوجه

،الإسلامفيالمبت!عةالتفسيراتمنهوبل،اللغةأهلمنولاالتفسيرأهل

هذاأنوبينواالسنةعلماءمنوغيرهالدارميسعيد!نعثمانذلكذكركما

.(1)"المبتدعالتفسيرمن

وا!متزلةوالخوارج(2)والمرجئةالقدريةأوقعوهل":القيمابنوقال

ورسوله،اللهعنا!مهمسوةإلاابىعأهلالطوائ!وسائزوالرافضةوالجهمية

ا!ولبةفهمهوالذي،الأفهامهذهموجبهوالناساكربأيديالدينصارى!ح

(3)"رأسابههؤلاءيرفعولاإليهيلتفتلافمهجورورسولهاللهعنتبعهمومن

.(413-1/313)ضرالتعادرء(1)

مسمىعن4!!اخراج!العملتأخيرهممنإماوهوبالإرجاء،قولهمإلىنسبة(2)

الإيمانمع!رلا:قولهممن!حاماالتأخير.وهوالإرجاء،من:مأخوذ،الإيمان

بذلك:ؤالمنوأولالرجاء.إعطاء:منمأخوذ،طاعةالكفرمعتنفعلاكما،معصية

ا!قادات،(1/139)والنحلالملل:انظر.عدةطوائفوهم،صفوانبنالجهم

.(75)عوالمشركينالمسلمينفرق

.(63)صالروخ(3)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:لو!ثاالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

العلم:وأهلالسلفتفسيرالاستشهادطريقعنالقرآنية

:النموذج

الشبهة:

0311:الأنعام1(آلأبضنرتذيى!هلأ!:تعالىبقولهوغيرهمالجهميةاستدلال

.الآخرةفيئركطلااللهأنعلى

الشبهة:نقض

عليهماستحوذقدمنبعضراعترضفإن"الآجري)1(:الإمامقال

القيامة،يوميرىلا!الثهأنيزعمممني!رددون،غيهمفيفهمالشيطان

فجحد،!031:الأنعامأآلأتصز(تذر!هآلأبضخرؤممؤيذركلأ!:!الثهبقولواحتج

اللهأنزلالذيإن،جاهليا:لهقيل؟الآيةلهذهالخطأبتأويله!ثاللهإلىالنظر

وحيهمنعليهأنزللمابالبيانوأمرهخلقهعلحجةوجعلهالقرآنعليه!

ربكمسترونإنكم"لنا:قالالذيهو-جهمييامنكبتأويلهاأعلمفهو-

شم،...!ربناكرامةمنبهبشزناماعنهفقبفنا،"القمرهذاترونكما!

زتهاتؤبمزتاضر؟!إلىوصة!:التابعينمنبعدهمومنبعده!الصحابةلناز!ف

القرآنبتفسيرفكانوا،!اللهوجهإلىالنظرعلىفسروه123-22:القيامةتاطرمجهـأ

القدوةالمحدثالإمامبكر،أبو،الآجريالبغدادياللهعبدبنالحسينبنمحمد(1)

السيرانظر:.(ـه036)سنةتوفي،واتباعسنةصاحبعابدأخيرأكان،الحرمشيخ

.(13ه-61/133)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفعد

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

أعرف!031:ا!نعام9(لأتذر!هآلأبضنهر!:!قولهمنبهاحتججتماو!سير

آلحئنتئآختتوأ!دقدين:!الثهقوللنار!فوو!لك!والنبيسبيلا،منكوأهدىمنك

صحابته،عندوكذا،!اللهوجهإلىالنظزالزيادةفكانت!26:!نويأ(ؤنيلاديفى

بالنظر!روالنبيعنالصحاحالأخبارتواترمع-بهذاالحقأهلفاستغنى

التيالآيةبتأويلوكانوا،قبولأحسنالعلمأهلوقبلها،-!الثهوجهإلى

جهمي.يامنكأعلتمالحقأهلبهاعارضت

له:قيل،؟!103:ماعنألاأ(آلأبقنرتذر!هلأ!:قولهتأويلفما:قالفإن

يرونهوهم،!تحويهولاالأبصاربهتحيطلا:أي:العلمأهلعندمعناها

."تعقلكنتإنالعلماءفسرههكذا،...رؤيتهفييشكونولاإدراكغيرمن

(أخرىترتةاةؤتقذؤ!:تعالىقولهفي-عباسابنعنعكرمةإلىبسندهروىثم

قالأليس:ذلكعندرجلفقالول.!ربهرأى!والنبيإن:قال-113:النجمأ

عكرمة:لهفقال؟!031:الأنعام1آلأتصر(يذيىكؤلهؤآلأبضئرتذر!هلأ!:!الله

.(1)"تراها؟أوكلها:قال،بل:قالالسماء؟،ترىأليس

لأتذر!ه!:تعالىبقولهةلز!عملاواحتج":(2)الأصبهانيالسنةقواموقال

لأتذر!ه!معنىلأنحجة؟ذلكفيلهموليس،...!103:ماعنألا9آلأبضنهر(

.(1.ه.-1046/2))1(الشريعة

القاسم،أبو،الأصبهانيالطلحيالتيميالقرشيالفضلبنمحمدبنإسماعيل(2)

وصنفوأملى،(ـه574)سنةولد،السنةلهؤامالإسلامشيخالحافظالعلامةالإمام

والرشاد،الصلاحفيالمثلبهيضربوممنالعربيةأئمةمنوكانوعدلوجرح

.(88-02/58)السير:انظر.هـ(535)سنةتوفي
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بعضروقال.السلفمنجماعةقالههكذا،...بهتحيطولاتراه:(آلأبضنز

:أي،العلمفلانيدركلم:يقال،رؤيةعنإلايكونلاالإدراكتفيالعلماء:

.(1)"جميعهينلولممنهنال

التحليل:

عليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

،الآخرةفيربهمالمؤمنينرؤيةإثبات:الأمةسلفمنبعدهمفمنالصحابة

علبهاستدئواومماذلك،فأنكرواوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفوضل

ذكرها.سبقالتيالآية:ذلك

لاهو:الآيةمعنىأندعواهمبها:والبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

.والآخرةالدنيافيعامةوأنهاالأبصار،تراه

العلم:وأهلالسلفبتفسيربالاستشهادبالآيتيناستدلالهمونقض

هوبماالكريمةالآيةهذهتفسيرعنهمصخالعلموأهلالسلفأن-1

فيهاعنهمصخفقدفيها،والبدعةالأهواءأهلادعاهالذيللمعنىمناقفرر

هما:،أمران

علىزائدأمروذلك،سبحانهبهالأبصارإحاطةهوالآيةفيالمنفيأن.

والبدعة.الأهواءأهلادعاهالذيالرؤيةنفيمجرد

لاولكنتراه:المعنىإذ،الرؤيةإثباتعلىيدذالإدراكنفيأن.

باطل.مطلقآالرؤيةفنفي،بهتحيط

.(032-202)صالأرواححاديوانظر:.(267-2/266)المحجةبيانفيالحجة(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفعط

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المعنىيبطلالعلمأهلعنوالواردالسلفعنالمأثورالتفسيرفهذا

الكريمة.بالآيةوينقفاستدلالهموالبدعةالأهواءأهلذكرهالذي

منأخرىآيالمحبف!رواأنهمالعلموأهلالسلفعنأيضأصحكما-2

وتفسيرهم،الآخرةفيربهمالمؤمنينرؤيةبإثباتالرؤيةفيواردةالثهكتاب

التيالآيةبتلكوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضبذلكالآياتهذه

الرؤية.نفيعلىتدلأنهاادعوا

!ح!!!!6!ح!
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الثانيالمب!ث

النبويةحاديتبالأالإستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهاالسنةمنزلةالسمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهجالثافي:المطلب.

الضبوية.بالأحاديت

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالصالث:المطلب.

الضبوية.بالأحاديتوالبدعةالأهواء
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثانيالمبعث

النبويةحاديتبالأالاستدلال

اقمهيد

السنةأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة

رسولباتباعإلاالمعادفينجاةولاللعبادسعادةلاأنهالسنةأهليعتقد

النجاةومستقرتدور،عليهالتيالسعادةقطبورسولهاللهفطاعة!ك!وو،الثه

،الخسرانمنوالربح،الإيمانمنالكفرتبين!هفبمحمدتحور،لاعنهالذي

منوالزيغالرشاد،منوالغي،الوبالمنوالنجاة،الضلالمنوالهدى

منسبيلوإيثارالفجار،منوالمتقونالنار،أهلمنالجنةوأهلالسداد،

المغضوبسبيلمنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعم

والضالين.عليهم

وكل،الرسولجهةمنفمنشؤهخاص!اماعامإماالوجودفيخيروكل

به.جاءبماالجهلأوالرسولمخالفةفسببهمختمبالعبدالعالمفيشر

الرسولبهجاءمامعرفةفيواستطاعتهجهدهبذلأحدكلعلىفحق

.(1)النعيمدارفيوالسعادةالأليمالعذابمنالنجاةطريقهذاإذ،وطاعته

وإنزالهاتعظيمهامنالسنةأهلعليهمابهايتضحالتيالمعالمأبرزومن

يأتي:مابها؟اللائقةالرفيعةالمنزلة

.(91/93)(6-1/4)الفتاوىمجموع:انظر(1)
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نقضفيةش!لاأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثه:منوحيالهمهمنة-1

،للناسيبئفأنوأمره،!محمدعلىالكريمالقرآنكتابهالثهأنزل

وقممهمأوأخلاقأوأحكامئماعقيدةوديفربهمكتابلأمفيبين!فكان

موافقأللقرآنبيانآمنهاكانفما،عفالمأثورةسئتههوهذاوبيانه،ذلكوغير

عنهبهاستقلبأمرأتىأوالقرآنفييوجدلامنهاكانوماله،تأكيدفهوله

ونبيهعبدهإلىأوحاهاللهمنوحيالنوعينوكلاالثه،منشرعابتداءفهو

.(1)ه!ئ!هئ!دمحم

نه:سبحالوقا،!4-3:النجمأ(يوقئكؤإلأؤحى!إقآفؤىغننؤقاتنطق!:تعالىلقا

وبيانه،القرآنهوفالذكر414:النحل9(إلئيئنينلأقايتاشلتتينآلذ!ر!ؤآنرتتآإلتك

فالكتاب11الاء:31أ(وآلحكمةآتكننبعتبآلتة!وآنزل:تعالىوقال،السنةهوه!ك!

السنة.هيوالحكمة،القرآنهو

بناللهلعبدوقال،(2)"معهومثلهالكتابأوتيتإنيألا"!ه:وقال

أه!ك!لسانه:أيعنيمنهيخرجمابيدهنفسيفوالذي،اكتب":!غ!هنكعمرو

.(3)"حقإلا

عبدلابنالضمهيد،(5/01)(2/72)خزيمةابنصحيح،(78)صالرسالةانظر:(1)

.(1/411)حزملابنالإحكام،(2/561)البر

الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه،(4/328)سننهفيداودأبوأخرجه(2)

(1/516).

الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه،(3/356)سننهفيداودأبوأخرجه(3)

(1/262).

http://www.al-maktabeh.com



من!كلجنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الغعهمل

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ودينه:لكتابهالثهبحفظمحفوظةالهممنة-2

عليها،ومنالأرضيرثأنإلىدينهوبقاءكتابهبحفظسبحانهاللهتكقل

بحفظمحفوظةفهي،وشرعهوديفكتابهبيانفيها،لنبيهاللهمنوحيوالسنة

والدينالكتاببيانفيهمماشيءمنهايضيعأويخفىفلا،ولدينهلكتابهالله

يدخلأنيمكنولا،بعدهمعمنفضلأالصحابةلدنمنالأمةجملةعن

.(1)زيفهوتكشفوتبتنهالأمةلهتتنبهلاثممنهاليسمافيها

لأ!:سبحانهوقالالحجر:9!9(لة"كمظوآلذكروإتاترتنآإتامخن!:تعالىقال

.241:فصدت9(ءطمهؤلامقئوتدتينيمنلط!لآتةيه

الرسالة،تبليغفيوالكتمانالخطأمن!وونبيهعصمسبحانهاللهأنكما

()الفلالالعلمفسادعننبيهاللهوتزأ،ذلكمنمحفوظة!صسنتهأنعلىفدذ

.(2)آضيأذلكمنمحفوظة-إذآ-فستته،()الغيوالعملالإدارةوفساد

وقال،!3-2:النجمأ(آقؤىغقتطقؤقا!غؤئعاج!كزوتاضهملقا!:تعالىقال

ؤآلتهرشتايةتفغتقاتقعللر!ضانزيكيحنإتيفأننرلتآتقغملو!سزلآ!تآتها:سبحانه

ؤلاؤغنثئؤتهفىآدتهرشنصتىآلئزيمنىيلجون!:تعالىلوقا،!67:المائدةأ(لاييىآ!جملصيمن

.412:التكويرأ(بفحيايزئغبوماالوغليآ!:سبحانهلوقا،139:الأحزابأ(لأآدئةاأصداتحشؤن

العمل:قبولركنيوأحدالش!سادتينشطر!الههمنة-3

داخلةوشعبهدعائمهوسائروفروعه،وأساسهالدينأصلهماالشهادتان

الله،إلانعبدلاأنهما:عظيمينبأصلينإلاالشهادتينتحقيقيتمولافيهما،

.(3/44)التنزيلمعالم،(2/72)خزيمةابنصحيح:انظر(1)

.(424/7)(13/2)السنةجاهنم،(545/10)الفتاوى)2(انظر:مجموع
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نما؟ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

والسنة،الكتابإلاالثهشرعهمامعرفةإلىطريقولا،شرعبماإلانعبدهلاوأن

توحيد:قسمينإلى-الرسالةباعتبار-التوحيذالعلمبعفأهليقسمولذا؟

.(1)الرسولمتابعةوتوحيد،بالعبادةوتعالىسبحانهالمريحل

آل!ثن!دلمجت(معقآ!ضئخاآلر!م!ولمانغ!تآؤآلرئتيخآاسآةزشآ!:تعالىقال

زيهبي!ادةؤلايصركغتلأصنلخاقفيغتلزيهءلقآءيزجوأ!ققجن:سبحانهوقال153:عمرانآل9

.0111:الكهفأ(ا!أ

ورضوانه:الثهإلىالموصولالطربق!الهمهمنة-4

ورضوانه،الثهإلىيوصلهمالذيالمستقيمالصراطسلوكالعبادعلىيجب

الرسولوهو،الصراطهذافيالهاديالدليلباتباعإلاذلكإلىلهمسبيلولا

يهءبإدآدتهإلىؤدامجيا!ؤنديراشهداؤمتميراآقسماتكإتآلتئآتةيها!:تعالىلقا،!كل!ه

جزوق!تعير!صحزطإلىتتهدىإتلثو!:تعالىلقاو،!64-54:حزابلأا1(وليراجاضميزا

(2)اللهعبدبنجابروقال،153-52:الشورى9(آلأقضىفيوماآلئتفؤتفيقاو"هلآلزىآلتو

هذالصاحبكمإنفقالوا:...نائموهوحهالنبيإلىملائكة"جاءت:يمنه!غظ

،(431-01/173،213،234.430)(1/5،333)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(3/901)العظيمالقرآنتفسير،(09-2/89)(12/84)السالكينمدارج

الله،عبدأبوال!قمي،الخزرجيالأنصاري،حرامبنعمروبناللهعبدبنجابر(2)

أحدويعذوأحدأ،بدرأإلاغزواتهجميع!هالنبيمعوشهد،العقبةشهدممن

بالمدينةتوفي،العلمعنهميؤخذكانالذينالصحابةوأحدحنرر،النبيعنالمكثرين

ويعذ،-وفاتهتاريخفيالأقوالحسب-وسبعينوثمالبوسبعينثلاثسنةبينما

-1/434)الإصابةانظر:.-ذلكفيالقولينأحدفي-بالمدينةموتأالصحابةآخر

.(282-1/281)التهذيبتهذيب،(435
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فيهاوجعلدارا،بنىرجلكمثلمثلهفقالوا:،..مثلا.لهفاضربوا:قالمثلا،

لمومن،المأدبةمنوأكلالداردخلالداعيأجابفمنداعيا،وبعث،!أدبة

،..يفقهها.لهآؤلوهافقالوا:،المأدبةمنيأكلولمالداريدخللمالداعييجب

أطاعفقد!صمحمداأطاعفمن!ه،محمدوالداعي،الجنةفالدارفقالوا:

.(1)"الناسبينفرقومحمد،اللهعصىفقد!ىمحمداعصىومن،الله

شاملة:وافيةكاملةالهصنة-5

إلىالظلماتمنالناسليخرجالحقودينبالهدى!كل!همحمدااللهبعث

بإذنهإليهداعيابعثهبأنهلهوشهدالحميد،العزيزصراطإلىربهمبإذنالنور

ؤقينآتأبصيرءعكآلثةلى4آحوأقذ؟ءشبيليفل!:يقولأنوأمرهمنيرا،وسراجا

الذيالمنيرالسراجيكونأنوالدينالعقلفيالمحالفمن،1108:فسويأ(آتتقني

ليحكمبالحقالكتابمعهوأنزلالنورإلىالظلماتمنالناسبهالثهأخرج

البيانفيتتمةإلىمحتاجةناقصةسنتهتكونأن(2)هيفاختلفوافيماالناسبين

ذلك:يقزرومما،شاملةوافيةتامةه!ن!سنفبل،ذلكغيرأوالتشريعأو

علىتركتكملقد،اللهوايم":قال!هالنبيأن!الدرداء)3(أبيعن

.(6852)رقم!لا(6/655)البخاريأخرجه(1)

.(5/6)الفتاوىمجموعانظر:(2)

فياختلفالدرداء،أبو،الخزرجيالأنصاريأميةبنقيسبنمالكبنعويمر(3)

أقوالعلأبيهاسمفيواختلف.لقبوعويمرعامر،:وقيلعويمر،:فقيل،اسمه

بنعمربأمردمشققضاءمعاويةولاهفيها،وأبلىأحدأوشهدبدر،يومأسلم،كثيرة

وقيل:،ثلاث:وقيل،اثنتينسنةعثمانخلافةفيمات،كثيرةوفضائله،الخطاب

.(134-3/034)التهذيبتهذيب،(748-4/747)الإصابة:انظر.وثلاثينأربع
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"سواءكنهارهاليلهاالبيضاءمثل

فيلمإق"!حوو:الثهرسولقال:قالسقغظعمرو)2(بناللهعبدوعن

شروينذرهملهم،يعلمهماخيرعلىأمتهيدلأنعليهحقاكانإلاقبلينبي

.(3)مسلمأخرجه"لهميعلمهما

كله:الدينفيحجةالهممنة-6

منمنهيأتيماوباتباعسبحانهمفإليناأننرلماباتباعتعالىالثهأمزنا

يوجبسبحانهوآياتهكتبهباتباعوالأمر،ورسلهأنبيائهطريقعنالهدى

فيجب،للقرآنمبينفالرسولمطلقأ،الرسولبهابعثالتيالسنةباتباعالأمر

بطاعتهسبحانهأمروقدكله،الدينفيالكريمالقرآناتباعيجبكمااتباعه

بذلكالأمروجاء،مواطنفيرسولهبطاعةالأمروأفردمطلقآ،رسولهوطاعة

بينشجرماكلفيالرسولتحكيمسبحانهوأوجبموضعأ،أربعيننحوفي

بسنتهبالرضاوألزمهم،وفروعهدينهمأصولفيودنياهمدينهمأمرفيالناس

وحكمهسنتهمنشيءأيمنحرجأأنفسهمفييجدوالاوأنوأمرهوحكمه

تخريجه.تقدم(1)

أبيهقبلأسلممحمد،أبو،السهميالقرشي،وائلبنالعاصبنعمروبناللهعبد(2)

العبادلةوأحد،الصحابةمنالمكثرينأحديعد،العلمغزيرالعبادةفيمجتهدأوكان

الإصابةانظر:.الراجحعلى-بالطائف-الأصحعلى-وستينثلاثسنةتوفيالفقهاء،

.(9934)التقريب،(394-2/393)التهذيبتهذيب،(4/921-941)

.(1844)رقم(1473-3/1472)مسلمصحيح(3)
http://www.al-maktabeh.com



حم!نمنقضفيالسنةأهلحس!نم*ول:الفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

تسليمأ)1(.وش!قموا

ؤرخةؤممدىييةآختقفوأالدىقضلئتسإلأآليهتتغقتثآترنآؤمآ!:تعالىقال

غييئنو!ققيضبهت!رسملمتك!تتخيلمقاصادتمتتني!:نهسبحالوقا416:النحلأ(يؤيمنوئاقؤ2

عنهأو1شتكبزوأئايخن!اكذبوأوآلذليئ!مجزلؤنممئمولاغليينءثقلآؤآضلحآتقئقمنةاتئ

آلتةآطفوأفل!:سبحانهوقال،136-35:الأعراف1(ييهاخيدونفئمآلئاتمضخثأؤثبهك

لاورئكقلآ!:نهسبحالوقا،132:نعمراآلا!آفبهعيرينيجمتلاآلتةقإنتؤلؤأوآلرشوهـقإن

مخخاقضخئتخرخاآنفييمهغمحدوأفىلاثتم!هضشتحرييمايخكموكحتئيؤعنوئ

.16النساء:ه9(ويص!ئموألهت!ئييما

مماأمريمنالأمريأتيهأريكتهعلىمتكئاأحدكمألفينلا":ور!ضك!وقال

،(2)"اتبعناهاللهكتابفيوجدناماندريلافيقولعفنهيتأوبهأمرت

(1)

(2)

الصواعق،(84-19/76)(363/13)(38-37/7)الفتاوىمجموعانظر:

.(1521-4/0521)المرسلة

،(6362)رقم(143)صوالترمذي،(5064)رقم(405-305)صداودأبوأخرجه

الألبانيوصححه،!رافعأبيحديثمن(13)رقم(17-1/16)ماجهوابن

عن-المذكورةالمواضعفي-وأخرجوا.(2/4012)الصغيرالجامعصحيحفي

يحدثأريكفعلىمتكئأالرجليوشك"مرفوعآ:!همعديكرببنالمقدام

حلالمنفيهوجدنافما!ت.اللهكتابوبينكمبيتا:فيقولحديثيمنبحديث

ألا":ماجهوابنالترمذيزاد."استحرمناهحراممنفيهوجدناومااستحللناه،

الجامعصحيحفيالألبانيوصححه."اللهحرممامثلوو!ت!اللهرسولحرمما!ان

.(2/1360)الصغير
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نقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"بسنتي"فعليكم:وقال

عنأخبرأحداالتابعينمنولاالصحابةمنأعلمولادا:الشافعيوقال

ذلك(2)وصنع،...سنةذلكوأثبتإليهوانتهىخبرهقبلإلاور!لك!اللهرسول

يحمدسنةويجعلهاالأخباريثبتكلهملقيناهموالذينالتابعينبعدالذين

مفارقعندناكانالمذهبهذافارقفمنخالفها،منويعابتبعهامن

أهلمنوكان،اليومإلىبعدهمالعلموأهل!راللهرسولأصحابسبيل

.(3)"الجهالة

بهجاءبماالإقرارالخلقعلى"يجب:تيميةابنالإسلامشيخوقال

الخلقعلىوجبالمعلومةالسنةأوالعزيزالقرآنبهجاءفما،!النبي

حتىمؤمناالرجليكونفلا،بالتفصيلالعلمعندوتفصيلاجملةبهالإقرار

محمداوأنالثهإلاإلهلاأنشهادةتحقيقوهو!النبيبهجاءبمايقر

وهو،...الإسلامدينمنبالاضطرارمعلومفهذاوبالجملة،...اللهرسول

.(4)"والسنةالقرآنمنبهجاءماوهو!ك!نح!ه،النبيبهجاءبماالإقرار

تخريجه.تقدم(1)

أثبت.ماالصوابولعل)وضع(الأصلفي(2)

الكتابوهذا.(35-34)رعبالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاحفيالسيوطيعنهنقله(3)

.البابهذافيوأنفعهاالكتبأجمعمنحجمهصغرعل

.(5/451)الفتاوىمجموع(4)
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االماصه!لةلالمصادرةعدملاو"ءاوه؟ا.أهلاستدلال
جص!ممدمصلهطالسطاهلجم!مم*ول.المصل

الأمحاأبتشريعواستقلالهاالمطهرةالسنةحجيةثبوتإن":الشوكانيوقال

.(1)"الإسلامدينفيلهحظلامنإلاذلكفييخالفولا،دينيةضرورة

حق:كله!ووالنبىعنثبتما-7

موافئوهوبعضا،بعضهيمدقحقكله...وو!النبيعنجاءمالا

لاالصحيحةوالقصودالصريحةالعقولمنفيهمجعلوما،الخلائقلفطرة

النفلولاالمستقيمةالفطرةولاالصحيحالقصدولاالصريحالعقليخالف

!رو.اللهرسولعنالثابتالصحيح

بللأمامففهمأوالنقولمنبباطلصدقمنتعارضهايظن!انما

الكشوفاتمنأوالجهليات،منوهوالعقلياتمنظفشيئااعتقدأو،عليه

عارفي!الا،صحيحلمنقولمعارضاذلككانإن،الكسوفاتمنوهو

ويكوذكذدا!النبيعنمنقولايظنهماالصحيحالكشفأوالصريحبالعقل

.(2)"عليهدالايكونولاشيءعلدالالفظايظنهماأو،عليه

الهممنة:عنأعرضلمنالثصديدالوعيد-8

إليهاثمانيحتكملمأوضبهايرلمأوعنهاأعرضأوالسنةيتبعلممنكل

فهو،سبحانهمنهالعظيمةوالعقوباتالأكيدوالتهديدالشديدللوعيدمعرضآ

والعذاب،الحقعنالمبينوالضلالوالفتنةعنه،الإيمانلنفيمعزض:

.(69)صالفحولإرشاد(1)

.(6/580)الفتاوىمجموع(2)
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نقضفيالهمهمنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

بذلكوهومف،!كل!ىالنبيوبراءة،أعمالهوبطلان،والآخرةالدنيافيالأليم

.النفاقبحقيقةمتصف

مجدوألاثتم!صلتتحرميمايخكموكلايؤمنوئحتئوربلثقلآ!:تعالىقال

آئي؟ءعنيفونمخاآثديمنققخذر!،!56:الناء9(لهت!تييقاأومت!صميوقضحتتمخخاحرخاآنفيي!هتمفئ

آدتهقضئىإذامومنهولازم،ؤمي!وماكان،163:رونلاأ(ز!آعذابأؤيصيتهتمفتتهتصيبهتمن

،136:حزابلأا9(انيبقألت!ضل!ضذققرمتوممروآلتةيغع!ؤمنآتنهتممنآلجترةقميكونآن!!ضآوريحمولهء

لديمتآلى!ترآلتم!،!33:محمد9(آضنكؤنجظلوأؤلالزسمولآوآلهيعوأأدتةآطيعوأتؤأاةلدينآتآيها!

أيس(لالعولهئؤقذآلىإتتظكمؤأآنونلهريدقتيكيمنأنننذإثيتهوقآأنننلميمآضنوأاةآتهغتليلمحمون

آدتهرأنزلمآلت!لؤأتعاقئمييلاؤإبز!بييدا!نلأيفحقهتمآننطت!شلآؤيرلهدءبويكفروأآن

.!16-06:النساءأ(ا3عنئطدويضصذودتآلمتفقينزآيتتآلرلمموليوإلى

.(1)"منيفليسسنتيعنرغبهمن"!وو:وقال

رح!!!!اكع

تخريجه.تقدم(1)
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج:ي!ولا!فصل

اال!صهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الأولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة

وأحسنوأفضلها،الكتبأشرفهوالكريمالقرآنأنفيمسلميرتابلا

وأعظمه.الكلاموخير،وأصدقهالحديث

أنزلوهولا،قدرهحقاللهكتابيقدروالموالبدعةالأهواءأهلكانوإذا

نأفيشكفلا؟(1)وحجةوبرهانآونورأهدىجعلوهولا،بهاللائقةالمنزلة

أقليكنلمإن-الكريمالقرآنمنموقفهممثلسيكونالسنةمنموقفهم

الآتية:النقاطخلالمنيتضحوذلك،-واحترامأوتوقيرأتقديرآ

:اس!ضعبأو"طهـساإنكارالههمنة-1

،والهدىالحقعنوالبدعةالأهواءأهلمنكثيرةطوائفانحرفت

:-ذلكفيبينهمتفاولمحبعلى-والإنكاربالرد!هالنبيسنةعلىفتطاولوا

حديثآمنهايقبلفلموتفصيلأ،جملةمطلقآ،السنةأنكرمنفمنهم-أ

إليها،الحاجةوعدمعنهاالاستغناءوادعىأصلأ،الدينمنجعلهاولاواحدآ،

.وحدهالكريمالقرآنعلىهوإنماالدينفيالاعتمادأنزاعمآ

بل!ه،محمدلنبيهاللهمنوحيآالسنةتكونأنأنكرمنومنهم-ب

منالسنةوجعل،سبحانهاللهعنبشيءجاء!كضووالنبييكونأنأنكرربما

حياتهم.فيالناسأمورلإصلاحفكرهونتاج!همحمدإبداع

.(179)ررعبيانهسبقكما(1)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

جاءمادون،الكريمالقرآنوافقماإلاالسنةمنيقبللامنومنهم-ج

.القرآنلظاهرمخالفأ-زعمهفي-رآهأووبيانتفصيلزيادةأومستقلبأمير

صحابهطريقمنجاءهماإلاالسنةمنيقبللابأنهصرخمنومنهم-د

موافقأكانماأو،وطائفتهشيوخهأسانيدطريقمنأو،ويعتنهمهويحذدهم

.(1)القبولوعدموالطعنوالإنكارالرذمصيرهكانلاوإ،وهواهوعقلهلأصوله

نفسهعندمنابتدعهاشروطأالحديثأسانيدفييشترطمنومنهمهـ-

لقبولولبعضهمفاشترطيشاء،ما-قضفعلى-ويقبليشاءماالسنةمنليرذ

منواحدمنهميكونأنبشرطنفسأعشرينعنرواتهعدديقللاأنالخبر

عنجمعيرويهمتواترأيكونأنالحديثلقبولمعظمهمواشترط،الجنةأهل

،الكذبعلىتوافقهمأوتواطؤهميستحيلبحيثالإسنادطبقاتجميعفيجمع

عليجمعونفإنهمالمتواترشروطفيهتتوفرفلمآحادأالحديثكانلووأما

وأنالظنإلايفيدلاأنهبزعمالاعتقاد،أبوابفيبهالاحتجاجوعدمرذه

باليقينات)2(.إلافيهاالأخذيجوزلاالعقائد

الهمصنة:معانيتحربف-2

الشراكومختلفالكؤودالعقباتشتىللسنةوالبدعةالأهواءأهليضع

،(422-2/184)المرسلةالصواعق،(337-21/336)الفتاوىمجموعانظر:(1)

شبهات،مزروعةمحمدمحمود:الدكتورللأستاذالنبويةالسنةحولالقرآنيينشبهات

محمود.معلمعثمانللدكتور:القرآنيين

مختصر،(023-2/228)المحجةبيانفيالحجة،(2/136)الحنابلةطبقاتانظر:(2)

.(05-ه2/994،405)المرسلةالصواعق
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفعط

لأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

جهةمنالقبولختزفيمذهبهمخلافعلشيءمنهايبقىلاحتىوالمصائد

الشراكتلكوخطىالعقباتتلكتجاوزشيءالسنةمنبقيإذاثمالإسناد،

علىالسنةألفاظفيحملون،ومعناهمتنهلإبطالالتحريفبقغولقابلوه

يؤيدهالاالتيالبعيدةوالمعانيالمستهجنةوالتأويلاتالمنكرةالتحريفات

.(1)لقعولالغةولاسنةولاكتاب

وكبرا!كممهمايخ!سمعقولوتقديموقواعدهمأصهول!سمتحكيم-3

الهمصنة:على

وقواعدأصولألنفسهااتخذتوالبدعةالأهواءأهلطوائفمنطائفةكل

الأقوالمنإليهذهبتماوجعلت،والهدىالحقعنبهاوخرجتابتدعتها

،والضلالالحقبينبهيفرقالذيوالميزانالمعيارهووالقواعدوالآراء

ورؤوسهممشايخهمجعلواأنهمكما،والأعمالوالأقوالالعقائدبهوتوزن

خيرسنةعلىوآراءهمفهومهموحكموا،اللهإلىوالهداةالسبيلمنارهم

.(2)!+الخلق

الهمنة:تعلمعنلاعراض-4

السنة،عليعتمدونلاوالبدعةالأهواءأهلمنكثيرةطوائفكانتلما

القيمابنالإمامفيهأسهبفقد،المرسلةالصواعقمنكاملأالأولالمجلد:يراجع(1)

وكفى.فشفىالأمربهذايتعلقمابيانفي

المستقيمالصراطاقتضاء،(13-1/01)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحانظر:(2)

(991-4/971)(343،634،347-3/342)الفتاوىمجموع،(1/75-73)

(233-1/235)المرسلةالصواعق،(11/13-15،55،92،431-430)

.(181-ه3/1821)
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انعصلبدعةأهلال!ع!نةا!طأالأسمتدلالمن!كجمن!كلج

ابتدعوهاالتيأصولهمالدينفيعمدتهموانما،والعلمالهدىمنهايتلقونولا

الإعراضذلكأورثهمابتدعوها؟التيوأهواؤهماخترعوهاالتيوآراؤهم

الناسأجهلمنوالبدعةالأهواءفأهل،ودرايةروايةوتففهآ،تعفمآالسنةعن

الجهلبهيصلمنفمنهمومعانيها،وألفاظهاومتونهاأسانيدها!والنبيبسنة

ذكرتربمابل،الكريمالقرآنوبينبينهاالتفريقعلىقدرتهعدمإلىبالسنة

يعرفلامنومنهم،!الحديثبصحةن!تملا:فقالالكريمالقرآنمنآيةله

لامهر!كأو،بالسماعإلا-الصحيحانومنها-المشهورةالسنةدواوين

الصحيحبينيمتزوالمربمابل،والموضوعالصحيحالحديثبينيفزق

منأنهمعحديثصحةفيالتشكيكإلىالأمربهميصلوقد،والضعيف

.(1)قاطبةالعلمأهلعندبصحتهاالمقطوعالأحاديث

:اس!س!جوريغعلىبالهمصنة*ستدلال-5

علىواعتمادهمعنهاوإعراضهمبالسنةلجهلهم-والبدعةالأهواءأهل

فاحشةأخطاءفيويقعونالعظيمةالمخالفاتيرتكبون-وآرائهمأهوائهم

بحديثيستدلواأنفإما:فمنهم،آرائهممنرأيعلىبالسنةيستدلونحين

ليسبمايستدلواأو،معناهعنالحديثيحرفواأو!اما،موضوعأوضعيف

نإ-التاليالمطلبفيبيانهسيأتيمماذلكغيرإلىشاهد...ولاحجةفيه

.-للهاءشا

شرح،(79)صالحديثأصحابشرف،(4)عالحديثعلوممعرفةانظر:(1)

والسبعينالثنتينالفردتىمذاهبذكر،(13-1/12)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصول

(44ه-17/444)(353/13)(96-72،96-4/71)الفتاوىمجموع،(21)ص

.(071-501)صالشامخالعلم،(27/479)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالفعط

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

النبويةحاديتبالأوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

والموضوعةالضعيفةبالأحاديتالاستدلإل

،والاختراعالابتداععنونهانا،وسنتهحوومحمدنبيهائباععليناالثهأوجب

فيجب،(والسنةالكتاب:)أيوالرسولالثهإلىبالرجوعالتنازععندوأمزنا

بأخلاقهفيتخلقالدينأبوابكلفي!صاللهرسولبسنةيعملأنأحدكلعلى

معالموسائروالآدابوالأحكامالاعتقادفيوتقريرهوأفعالهبأقوالهويقتدي

الثابتةالصحيحةالأحاديثهيبهاوالعملباتباعهاأيمرناالتيوالسنة،الإسلام

رذوها.ولاينكروهاولمونقلوهاالعلمأهلقبلهاالتيالثقاتالعدولبنقل

السنةمنليسفإنهوالموضوعةالضعيفةالأحاديثمنيضخلمماوأما

قالهى!ك!النبيبأنويحكمالسنةإلىذلكب!نيكيفإذباتباعها،أمرناالتي

الشريعةفييعتمدأنيجوزلابل،؟فعلهأوقالهأنهيثبتلم!هوهوفعلهأو

ولابها،يقالأنولا،حسنةولاصحيحةليستالتيالضعيفةالأحاديثعلى

!هإليهنسبتهامجرديجوزلاأنهكمابها،يستدلأنولافيها،بمايعتقدأن

الضعيفةالأحاديثحالهوهذاكان!اذا،ضعيفةأنهافيهيتئقوجهعلىإلا

الأحاديثشرهيالتي!هعليهالمكذوبةالموضوعةبالأحاديثفكيف

يأفيذكرهامجرديجوزلاأنهعلىالإسلامعلماءأجمعفقد،؟الضعيفة
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:ا!ولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

كذبهاعلالتنبيهسبيلعلىإلا-بهاالاستدلالأوروايتهاعنفضلأ-معنى

منها.والتحذيروضعهاوبيان

كله،والخيروالكفايةالغئيةالسنةمن!هعنهثبتفيماأنفيريبولا

علالدينمعرفةتتوقفولا،والموضوعالفعيفمنلغيرهحاجةفلا

عليه.الوقوف

عموما)1(.الإسلاملأهلعظيمأصلهوبل،السنةأهلمسلكهووهذا

لأحاديثباالاستدلالعنمنهمكثيرفأعرض:والبدعةالأهواءأهلوأما

يذعونهماعلىينضواحدأحديثأولوفيهايجدوالملأنهم،المقبولةالصحيحة

من!"نبيهسنةفيجعلاللهأنوذلك،والبدعةالهوىمنإليهويذهبون

والهدىوالكذبوالصدقوالباطلالحقبينبهالثهيفزقماوالبيانالهدى

علىالنصقفيهالذيوالموضوعوالواهيوالضعيفبالغثواستدلوا،والهوى

الاستدلالمنومصئفاتهمأقوالهمفامتلأت،والضلالالباطلمنيريدونهما

الحديثمظانمنمصئفاتهمصارتحتى،الحديثمنالمردودالنوعبهذا

المردود)2(.

،(06-1/59)الأحكامخلاصة،(98)صالحديثعلوم،(47)صالتأويلذمانظر:(1)

،(1/232)المقنع،(67)عالنبوات،(16/432)(3/380)الفتاوىمجموع

.(26/083)بازابنفتاوىمجموع،(6)عالموضوعاتتذكرة

،(47)صالتأويلذم،(99)عالجهميةعلالرد،(8/1)مسلمصحيحانظر:(2)

النكت،(1/239)المقغع،(4/43)الصحيحالجواب،(98)صالحديثعلوم

.(1/251)المحرقةالصواعق،(084-2/838)الصلاحابنكتابعل
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

والسنةالكريمالكتابعليهدذقدوالبدعةالأهواءلأهلالمسلكوهذا

والأئمة.السلفعليهونص!،الشريفة

ؤتقذآلأنفصىتقؤىؤقاآلطنإلأتتعو!إن!:تعالىاللهيقول:الكتابففي

خالفمنوكل":تيميةابنالإسلامشيخقال،123:النجمأ(آفذئزيهممنجآءممم

قالهمايعتقدممنكانفإن؟الأنفستهوىوماالظنعنيخرجلاالرسول

شيئا،الحقمنيغنيلاالذيالظنغايتهكانبهايستدلحجةفيهوله

أنهاعتقدواإليهمألقيخطابأو،كاذبنقلأوفاسد،بقياسكاحتجاجهم

السنةيخالفمنعمدةهيالثلاثةوهذه،الشيطانإلقاءمنوكانالفهمن

تكونأنفإماسمعيةبحججالمبطلتمسك!انودليلا...،حجةيراهبما

إمافالمنع،البالولأهلبهااحتجماعلىدالةغيرتكونأو،الرسولعلىكذئا

.(1)"ذكرماعلىودلالتهالمتنفي!اماالإسنادفي

لممايحدثونكمأنالس!أمتيآخرفيسيكون"!ر:النبييقول:السنةوفي

الزمانآخرفييكون":روايةوفي"وإياهمفإياكم،آباؤكمولاأنغتسمعوا

فإياكمآباؤكمولاأنتمتسمعوالمبماالأحاديثمنيأتونكمكذابوندجالون

منببدعيأتونكم":لفظوفي،(2)"يفتنونكمولايفلونكملا،وإياهم

يتحدثونالذينوالبدعالأهواءأهل:الحديثيشملهوممن،(3)"الحديث

.(78-13/67)الفتاوىمجموع(1)

.(1/8)صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه(2)

.(68،74)ععنهاوالنهيالباعفيوضاحابنأخرجه(3)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)زائغةفاسدةواعتقاداتمبتدعةباطلةأحكامأويبتدعونالكاذبةبالأحاديث

الذيفيهوأفقرهمالحديثمنالناسآفقشإن:فقلت":الدارميقال

تلكفيالمشهورةالصحيحةالأحاديثتلكبهيدفعماالحديثمنيجدلا

علؤينكرمنبهيستدلضعي!حديمثإلىأيشيرالحديثهذاإلاالأبواب

لأنهم،أشبههوماهذاإلىالضرورةألجأتهمإذدتهفالحمد،...أخلقهعلالثه

أيسواحينولكنبهذا،لابهلاحتجوادعواهمفيمنصوصأحديثأوجدوالو

.(2)"الحديثبهذاتعلقواطلبهوأعياهمذلكمن

لاأنفسهمقبلمنيؤتونالنالع!.لكن..":تيميةابنالإسلامشيخوقال

حقالأنبياءقالتهالذيالقوليتدبروالمكونهممنإما:تعالىالثهأنبياءقبلمن

يقولوهلمماالأنبياءإلىنسبتهمجهةمنوإما،...ويفهموهيفقهوهحتىالتدبر

.(3)"عليهمكدبتأقواليمن

سبقمامنها،لأسبابالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلك!انما

وأن،وروايةودرايةومعرفةحفظآالحديثمنمنهمكثييرإفلاس:منذكره

فيهاوليس،البدعة!نعليههمماخلافعلىتنصقالصحيحةالأحاديث

الصحيحينحديثمنالمشكلكشف،(328/1)المحجةبيانفيالحجةانظر:(1)

دحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة،(4/132)القديرفيض،(1/4401)

.(528)ص

.(99)صالجهميةعلالرد(2)

.(44-43/4)الصحيحالجواب(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الحديثفيفوجدوا،المبتدعومذهبهمقولهمعلىينضواحدآحديثأولو

به.واستدلوافتتتعوهبغتتهموالموضوعالفمعيف

بعف:دونبعضهمفيتوتجدقدوهي،-أيضأ-الأسبابومن

عنه.الناسوتنفيرالدينوإفسادوالإلحادالزندقة-1

لهم-المخالفينعامةفيربمابل-والحديثالسنةأهلفيالطعن-2

منها.برآءوهممذهبهمإلىينسبونهاالتيالموضوعاتباختلاق

الحديثائباعأوالحديثبوضعوالتدئنالأجروطلبالاحتساب-3

المبتدعللديننصرةذلكفيأنبدعوى،الفاسدةمذاهبهميوافقفيماالضعيف

له.وتقويةعليههمالذي

عليه.والاحتجاجنصرتهوإرادةالباطلمنعليههملماالتعصب-4

عندهمأنبدعوى،عنهمالسيءالظن!ابعادلأنفسهمالعذرطلب-5

ومذاهبهم.أقوالهمعلىيدذالحديثمنمستندآ

الضعيفةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالفيالعخبيورثومما

:أمرانوالموضوعة

الصعبركبواالمقبولةالصحيحةالأحاديثلهمذيمرتإذاأنهمأولهما:

بدعوىومرةمتونها،فيوتارةأسانيدهافيتارةفيها،والطعنلرذهاوالذلول

علمآتفيدلالفظيةأدلةأنهابدعوىوأخرىاليقينتفيدلاآحادأخبارأنها

ذلكمقابلوفي،-متواترةكانتوإنحتى-حقيقتهابهايقضدلاومجازات

قدوالبهتانالوضعواضحةالبطلانمتيقنةمكذوبةباطلةبأحاديثيستدلون

هذهكونمعهذا،مختلقموضوعكذبأنهاعلىوالأثرالحديثأهلأجمع
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نقضفيالعهمنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الآحاد،مراتبأدنىهيالتيالضعيفةالأحاديثدرجةإلىتصللاالأحاديث

.!الصريحالتناقضهذافتأمل

الموضوعةأوالضعيفةبالأحاديثاستدلالهممعيجمعونأنهموثانيهما:

علىصراحةتدللاقدالأحاديثتلكأنوهييميلة(،وسوء)حشفأأخرىسيئة

،!يريدونماإلىمعانيهايحرفواحمىأعناقهاويلوونفيتأولونهاومرادهمبدعتهم

.(1)!والمدلولالدليلأووالمتنالسندفيالباطلالاستدلالبينفيجمعون

لهوالموضوعةالضعيفةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلواستدلال

منها:صور،

علىفرقتهمعلىالثناءفيهاموضوعةأوضعيفةبأحاديثالاستدلال-1

بالاسم.لهاالتعيينسبيل

تقريرعلىالتنصيصفيهاموضوعةأوضعيفةبأحاديثالاستدلال-2

الحق.هيوأنهاإليهاويذهبونبهايقولونالتيوعقائدهمأقوالهم

سبيلعلىمخالفيهمذمفيهاموضوعةأوضعيفةبأحاديثالاستدلال-3

بالاسم.لهمالتعيين

بطلانعلىالتنصيصفيهاموضوعةأوضعيفةبأحاديثالاستدلال-4

إليها.ويذهبونبهايقولونالتيوعقائدهملهمالمخالفينأقوال

الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصار،(99)صالجهميةعلىالردانظر:(1)

،(239-1/238)المقنع،(98)صالحديثعلوم،(47)صالتأويلذم،(3/698)

.(1/521)المحرقةالصواعق،(285-2/283)الصلاحابنكتابعلىالنكت
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نميول:الفعهل

*صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بها.للاستدلالموضوعةأوضعيفةأحاديثمنموجودهوماتتئع-5

بها.يستدلونموضوعةأحاديثاختلاق-6

والموضوعة:الضعيفةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

الحق:هوعليههمماأنعلىالمعتزلةاستدلال-1

وسبعيناثنتينعلىإسرائيلبنوافترقت":لهأصللاالذيبالحديث.

.(1)"المعتزلةالفئةوأتقاهاأترها؟فرقةوسبعينثلاثعلىأمتيوستفمرق،لهزقة

المتكلمعيسىبنشدادبنمحمدرواهالذيالموضوعوبالإسناد.

أناماأخذت:قال،العلافالهذيلأبوحدثنا!:قال،بزرقانالملقبالمعتزلي

واصلعنأخذهأنهوأخبرني،الطويلعثمانعنوالتوحيدالعدلمنعليه

وأخبره،أبيهمنوأخذه،الحنفيةبنمحمدبنالثهعبدعنوأخذهعطاء،ابن

نزلجبريلأنوأخبره،!خماللهرسولعنأخذهوأنه،عليأبيهعنأخذهأنه

.(2)"تعالىاللهعنسه

وطبقاتالاعتزالفضل:كتابهفي-المعتزلةشيخ-الهمذانيعبدالجبارالقاضيذكره(1)

باختلاقه.مشيرمتنهوسياقومتنأ،سندأالنكارةشديدوهو.(661-651)صالمعتزلة

.(261-1/411)الأممافتراقحديثفيالعقديةالمباحث:انظر

."بهمتهمفهو؟زرقانعنجماعة"رواه:وقال،(13/941)السيرفيالذهبيذكره(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:الموضوعبالحديثينقصولايزيدلاالإيمانأنعلالمرجئةاستدلال-2

.(1)"كفرونقصانهكفر،وزيادته،الرواسيكالجبالالقلبفيمثتتالإيمان"

:الموضوعبالحديثلأفعالهمخالقونالعبادأنعلىالقدريةاستدلال-3

منفالسعيدواحد،صعيدفيوالآخرينالأولينالثهجمعالقيامةيومكانإذا"

ذنبهمنربهبزأمنألا:العرشتحتمنمنادفيناديموضعأ،لقدمهؤتجد

.(2)"الجنةفليدخل

نإ":الموضوعبالحديثالقرآنبخلقالقولعلىالجهميةاستدلال-4

.(3)"منهانفسهخلقثمفعرقتفأجراهاالفرسخلقالثه

وتقسيمهاالخرقوتمزيقالوخدمشروعيةعلىالصوفيةاستدلال-5

!وو:النبيعندأنشدأعرابيآأن:الموضوعبالحديث

(1)

(2)

(3)

المجروحين."...سلمةبنحمادعلىالبلخيمطيعأبووضعهشيءوهذا":حبانابنقال

والتعديلالجرح."مرجئأوكانبلخ،قاضيكان":الرازيحاتمأبووقال،(2/27)

(3/121).

وكانحسن،بنجعفربوضعهوالمضهم،موضوعحديثهذا":الجوزيابنقال

هذا":الذهبيوقال.(1/272)الموضوعاتلما.مذهبهعلىالحديثفوضمعقدريا

.(1/404)الاعتدالميزان."بهالقدريةيحتجمنكر،

منكونهمع-فهذا":وقال(579-3/577)الاعتدالميزانفيالذهبيأورده

مذهبلنصرةأالثلجيبنشجاعبنمحمد:ايعنيوضعهمنهو-الكذبأبين

منلشيءاسم-سبحانه-نفسهأنعلىبهالاحتجاجمعرضفيليذكروه؟الجهمية

كبيت،وتشريفملكإضافة"القبيلهذامنإليهكلامهإضافةفكذلك؟مخلوقاته

."بالأولىفكلامهملكإضافةتعالىنفسهكانإذا:يقولونثم،اللهوناقةالله
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لو!لااالفصط

الأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

راقيولالهاطبيبفلاكبديالهوىحيةلسعتقد

وترياقيرقيتيفعندهبهشغفتالذيالحبيبالا

عنرداؤهسقطحتى!صالأصحابوتواجد!رواللهرسولفتواجد

ما:سفيانأبيبنمعاويةفقال،مكانهإلىواحدكلأوىفرغوافلما!كبه،

عنديهتزلممنبكريمليس،إمعاويةياقة:فقال،!اللهرسوليالعبكمأحسن

.(1)قطعةبأربعمائةحضرمناللهرسولرداءاقتسمثم.الحبيبذكرسماع

الأحاديثمنبعددالمخلوقينبذواتالتوسليجيزمناستدلال-6

ومنها:،والموضوعةوالواهيةالضعيفة

القرآنأتعلمإنني:فقال!ووالنبيأتىأنه،!الصديقبكرأبيعن.

نبيكبمحمدأسألكإنياللهم:قل":ه!ك!اللهرسوللهفقالمني،ويتفلت

الزمانأهلوجديشاكل!اللهرسولعننقلشيئأوجدناوما":السهرورديقال(1)

الزمانوأهلللصوفيةحجةمنأحسفوماهذا،إلاوهيئتهمواجتماعهموسماعهم

المعارفعوارف."أعلمواللهصح،إنوقسمتهاالخرقوتمزيقهمسماعهمفي

المقدسيالرحمنعبدالإمامأفتىفيهاستفتاءعلىوقفتوقد":الفتنيوقال.(2/36)

تكلموالكنهمحافظاكانوإنطاهربنمحمدلأن،صحيحغيرالحديثهذابأن

حكاياتالدينأئمةعنفيهروىالتصوفصفةفيكتابوله،الإباحةإلىونسبوهفيه

متنألفاظوكذلك،بالمولدينيليق!انماالعربشعريناسبلاهذاأنمع،باطلة

بأحوالهميليقلامعناهوكذلك،أصحابهبكلامولا"خنووالنبيبكلاميليقلاالحديث

بأنهفيهالنوويوأفتى.بهميليقلاقطعةأربعمائةتمزيقوكذلكوالاجتهاد،الجدمن

.(981)صالموضوعاتتذكرة."بحالهعالمارواهمنويعزرروايتهيحللاباطل
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

موسىوبتوارةوكلمتكروحكوعيسىتجتكوبموسىخليلكوبإبراهيم

."..قضيتهوقضاءأوحيفوحيوبكلمحمدوفرقانداودوزبورعيسىوانجيل

محمدبحقأسألك،ربيا:قالالخطيئةآدماقترفلما":وحديث.

بيدكخلقتنيلمالأنك:قالمحمدأ؟.عرفتوكيف:قاللي.غفرتلما

إلهلا!مكتوبأ:العرشقوائمعلىفرأيترأسيرفعتروحكمنفنونفخت

الخلقأحبإلااسمكإلىتضفلمأنكفعلمت،"الثهرسولمحمداللهإلا

.(1)ادخلقتكمامحمدولولاآدم،ياصدقت:قال.إليك

!ح!!!!اكع

وأحكامهأنواعهالتوسل،(132-421)صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة:انظر(1)

.(09-71)ص
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نميول:الفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الصانيالمسلك

بالمتشابهالاستدلال

كلهبكتابهيؤمنونالذينالعلمفيالراسخينمسلكسبحانهالثهامتدح

يسلكهالذيالمسلكوهذا،المحكمإلىالمتشابهويرذون،ومتشابههمحكمه

المحكمفيأيفأيسلكونهاللهكتابفيوالمتشابهالمحكمفيالراسخون

علىوتعالىتباركاللهمنوحيالجميعلأن!ر؟رسولهسنةفيوالمتشابه

ويبئنه،ويوافقهبعضأبعضهويصدق؟وصدقحقكلهاللهووخي!ر،رسوله

ولافيهاختلافولالزومأ،ولاتضمنأولامطابقةلاالبتةباطلفيهوليس

تناقف.ولاتضاربولاتعارض

!ك!ن!ه.اللهرسولسنةفيوالمتشابهالمحكمفيالسنةأهلمسلكهووهذا

سنةفيوالمتشابهالمحكمفيمسلكهمفإن:والبدعةالأهواءأهلوأما

أنهموهو:الثه،كتابفييسلكونهالذينفسهالمسلكهو!ىاللهرسول

لباطلهمدافعفهوفيهلهمنصيبلالأنهمبه،يعملونولاالمحكمتذعون

إلىيحزفوهأنيمكنهمالذيالمتشابهطلبعلىويحرصون،عليهموحجة

عليها.وينزلوهالفاسدةمقاصدهم

على-والأثروالسنةالكتابمن-الأدلةذكرسابتيموضعفيتقدموقد

ذلكأسبابوبيان،اللهكتابفيالمتشابهاتباغوالبدعةالأهواءأهلسلوفي

ذلكوالبدعةالأهواءأهلسلوفيعلىالمطابقةتمامينطبقكلهوذلك،وضؤره
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)انهإعادتهعنذلكفأغنى!ص،اللهرسولسنةفينفسهالمسلك

المتشابهإلىالناسدعواوشيعتهالجهموكذلك":روأحمدالإمامقال

.(2)"كثيرابشرابكلامهموأضلوافضلواوالحديثالقرآنمن

والرافضةكالخوارج-البدعوأهل":تيميةابنالإسلامشيخوقال

المحكموتذعون،معناهعليهمتشابهمايتبعون-والقدريةوالجهمية

وأضعيفبعضهابأحاديثالتمسكوعمدتهم،...اللهبينهالذيالمنصوعى

الذينالبدعأهلوهكذا،...المطلوبعلىيدللامتشابهوبعضها،مكذوب

يقولحتىدتهأندادأأصحابهاويجعلونإليهاويحجونالقبورأهلتذعون

أحاديثإماعمدتهم،...اللهبيتإلىالحجمنأفضلإليهاالحجإن:بعضهم

المحكمالمنصوصالصحيحؤيذعون،...متشابهةمجملةألفاظ!اما،مكذوبة

التي-عليهوسلامهاللهصلوات-الأنبياءخاتمعنالأحاديثمنالثابت

.(3)"العلماءبيننزاعمعناهامنبهيستدلفيماولاسندهافيليس

بالمتشابهردهاأحدهما::السننردفيطريقانفلهم":القيمابنوقال

.(4)"دلالتهليعطلوامتشابهاالمحكمجعلهم:الثاني،السننمنأوالقرآنمن

السنة:متشابهمنباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهاستدذمانماذجومن

وتكفيرهم:!صاللهرسولصحابةفيالطعن-1

.(581)ص:راجع(1)

.(19)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

.(581-571)رعالأخنائيعلىالرد(3)

.(2/294)العالمينربعنالموقعينإعلام(4)
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالفصط

اث!صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المحكمةالصريحةالصحيحةالنصوصالرافضةرذ":روالقيمابنقال

عليهموالثناءالصحابةمدحفيبالضرورةوعامتهاعالأمةخاعندا!معلومة

الأمةمحبةووجوبسيئاتهمعنوتجاوزهلهمومغفرتهعنهماللهورضاء

ترجعوالا":قولهمنبالمتشابه؟بهمواقتدائهملهمواستغفارهملهمواتجاعهم

.(2)املونحوه(1)"بعضرقاببعضكميضربكفارأجدي

:الذنوبكبائربارتكابالإسلامأهلتكفير-2

النصوعردواحينالخوارجمنإخوانهمكفعل":ونالقيمابنقال

بعقالذنوبارتكبواوإنومحبتهمالمؤمنينموالاةفيالمحكمةالصحيحة

والمصائبالماحيةوالحسناتوالاستغفارالنصوحبالتوبةالمكقرةتقع،التي

البرزخفيوبالامتحانموتهموبعدحياتهمفيلهمالمسلمينودعاءالمكفرة

وبرحمةالتوحيدوبصدقالشفاعةفيلهالثهيأذنمنوبشفاعةالقيامةموقفوفي

الأسبابهذهعجزتفإن،الذنوبأثرتمحقأسبابعشرةفهذه،الرحمينأرحم

منبالمتشابهكلهذلكفتركوامنها،يخرجونثمالناردخولمنفلابدعنها

.(3)"الوعيدنصوص

.(232)رقم(1/58)ومسلم،(121)رقم(1/56)البخاريأخرجه:عليهمتفق(1)

.(2/403)العالمينربعنالموقعينإعلام(2)

النصوصمنالمحكمردفيوالرافضةهمفاشتركوادا:(2/530)قالثم،السابق(3)

أهليقتلون،بالسيفعليهموخرجوافكقروهممنها،بالمتشابهالمؤمنينوأفعال

المحكم،علىالمتشابهتقديممنوالدينالدنياففساد،الأوثانأهلوتذعونالإيمان

."التوفيقوبالته،الهدىعلىوالهوى،الشرععلىالرأيوتقديم
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:(الثهإلاإلهالا:قولهلمجردالشركفعلمندمتحريم-3

:يقولونأخرىشبهةوللمشركين":الوهابعبدبنمحمدالإمامقال

قوله:وكذلك.(1)"اللهإلاإلهلا:قالمنقتلأسامةعلأنكر!صالنبيإنلا

فيأخروأحاديث،(2)"اللهإلاإلهلايقولوا:حتىالناسأقاتلأنأمرت"

ولويقتلولايكفرلاقالهامنأنالجهلةهؤلاءومرادقالها.عمنالكف

.(3)الفعلمافعل

الله:إلاعليهيقدرلافيمابالمخلوقالاستغاثة-4

النبيذكرماوهو،أخرىشبهةولهم":الوهابعبدبنمحمدالإمامقال

بموسىثمبإبراهيمثمبنوحثمبآدميستغيثونالقيامةيومالناسأن":!!

فهذاقالوا:.(4)"صهالثهرسولإلىينتهواحتىيعتذرونفكلهم،بعيسىثم

.(5)"شركاليستالثهبغيرالاستغاثةأنعلىيدل

.(288)رقم(1/68)ومسلم،(1204)رقم(4/5551)البخاريأخرجه:عليهمتفق(1)

.(133)رقم(1/38)ومسلم،(52)رقم(1/17)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

.(175)ررعالشبهاتكشف(3)

رقم(1/180)ومسلم،(3162)رقم(3/1512)البخاريأخرجه:عليهمتفق(4)

(322).

.(177)عالشبهاتكشف(5)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

العالثالمسلك

يقابلهامادونالواحدةالمسألةفيالواردةبالأحاديتالاستدلإل

في-!صاللهرسولسنةفيوالبدعةالأهواءوأهلالسنةأهلمسلك

الله:كتابفيلمسلكهمامتدا؟هو-البابهذا

منها-عليهوقفواماأو-الأحاديثمنجاءماكليجمعون:السنةفأهل

ويزذونومعانيها،الأحاديثسياقاتفيوينظرون،المعئنةالمسألةفيالوارد؟

فيألفاظهابينويجمعون،عليهدذالذيالصحيحمعناهإلىمنهايث!يدحكل

يأخذونوبذلك؟فيهوتجتمعكلهاالأحاديثعليهدئتالذيالصحيحالمعنى

بعفطيأخذونأومنهشيئأيسقطونولا،-وعملأعلمأ-كلهالسنةفيجاءبما

بعضه.ويتركون

الأحاديثعلوبحثهمنظرهميقصرونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

مذهبهمتقؤي-تأويلهابعدأوبظاهرها-أنهاالعليلةبآرائهميرونالتي

تقابلهاالتيالأحاديثوأماويحتخون،نوك!متيوبهافيؤمنون،باطلهموتؤتد

نأوإمايهملوها،أنإمافإنهمقولهميخالفمماغيرهمبهااحتجالتيأو

عليه.اشتملتومامعانيهاوينكروايرذوها

الأهواءأهلسلوكعلىوالسنةالقرآنأدلةبيانمنذكرهتقدمماوجميع

وصؤرأدلةهووصؤره)1("،ذلكوأسباب،اللهآياتفيالمسلكهذاوالبدعة

محمدعبدهعلىاللهوحيوالسنةالكتاتفإن؟السنةفيإياهلسلوكهموأسباب

.(091)ص:راجع(1)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وشرعه.وديئهه!ت!

نأكلهمالأهواءأهلعلى!اللهوحرم":البخاريالثهعبدأبوقال

وأفرضأأو!ووالرسولأحكاممنحكمآبأسانيدهمأوأشياعهمعنديجدوا

جعلواكالذينلهمبداإذالحديثبأهليعتفونماإلاالمرسلينسننمنسنة

.(1)"ببعفببعفوكفروافآمنواعضينالقرآن

كلوتعلقبعضابعضهموأكفرالمسلمون...وتعادى":قتيبةابنوقال

.(2)"الحديثمنبجنسلمذهبهمنهمفريق

إذا،الضلالأهلجميعشأنوهكذا":تيميةابنالإسلامشيخوقالول

يدلمابهاحتجوامانفسفيكانأنبيائهوكلاماللهكتبمنبشيءاحتجوا

جعلفإنه،أنبياءهبهأنطقوماالمنزلةاللهكتبلعظمةوذلك،قولهمفسادعلى

كلامفييكونأنبدفلاالصدور،فيلماوشفاءللخلقوبياناهدىذلك

يفرقماوالبيانالهدىمن-أجمعينوسلامهعليهماللهصلوات-الأنبياء

قبلمنيؤتونالناسلكن،والكذبوالصدقوالباطلالحقبينبهالله

قالتهالذيالقوليتدبروالمكونهممنإما:تعالىاللهأنبياءقبلمنلاأنفسهم

الحقببعضأخذهمجهةمن!اما.ويفهموهيفقهوهحتىالتدبرحقالأنبياء

ماجهةمنبعففيضلوندونالثهأنزلهماببعضيؤمنواأنبعفمثلدون

.(3)"بهيؤمنوالم

.(76)صالعبادأفعالخلق(1)

.(3)صالحديثمخضلفتأويل(2)

.(4/43)الصحيحالجواب(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولا!فصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

تستمسك:الفرقتلكمنواحدةكللهغلوكذلك!:الشاطبيوقال

كانإنبالترجيحاعتبارهاتهجلأوإليها،سواهاماوترذالأدلةتلكببعض

ترجعالذيأصلهاأنتدعيأوالترجيحفيهايسوغالتيالظنياتمنالموضع

.(1)"يتعارضانفلاظنيلهوالمعارضقطعيإليه

المسألةفيالواردةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

:(2)يأتيمايقابلهامادونالواحدة

هل:!هاللهرسولسألث:قال!ذرأبيبحديثالاستدلال-1

.(3)"آزاهآنىنور":قال؟رئكرأيت

لااللهإنفقالوا:وغيرهموالمعتزلةالجهميةمنالرؤيةنفاةبهاستدل

.(4)الآخرةفيولاالدنيافييرى

نفسه،الحديثلهذاأخرىروايةعليهاشتملتمماذلكيقابلماوتركوا

.الآخرةفيربهميرونالمؤمنينأنمنالأخرىالأحاديثعليهاشتملتوما

.(2/552)لاعتصاما(1)

/2)الاعتصامفيوالشاطبي،(7-3)صالحديثمختلفتأويلفيقتيبةابنأورد(2)

والمرجئةوالقغدةكالخوارجالفرقمختلفصنيعمنذلكفينماذج(255-253

.()الصوفيةالفقرومفضليوالرافضةوالقدرية

.(192)رقم(1/161)مسلمأخرجه(3)

بالحديثالإباضيالخليلياستدلالوانظر:.(123)صالجهميةعلالردانظر:(4)

.(76)صالدامغالحقفي-والآخرةالدنيافيربهمالمؤمنينرؤيةإنكارعلى-
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"الجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمن":!ىبقولهالاستدلال-2

وأن،الإيمانكلهوالقولهذاأنعلىالمرجئةبعففرقبهاستدل

.(2)بحالالناريدخلولاالجنةيدخل(الثهإلاإلهالا:قالمن

تنمئ!التيالأخرىالأحاديثعليهاشتملتمماذلكيقابلماوتركوا

النار.المؤمنينبعضدخولولوعلى،الإيمانأعمالبقيةعلى

.(3)"الكتاببفاتحةإلاصلاةلادا:حىبقولهالاستدلال-3

وأنواحد،شيءبهوألفانمنابألفاطناالقرآنأنعلىالجهميةبهاستدل

مخلوقة؟وقراءتناوتلاوتناوألفاظناالمقروء؟هيوالقراءةالمتلؤهيالتلاوة

.(4)مخلوقفالقرآن

لهذاالأخرىوالألفاظالرواياتعليهاشتملتمماذلكيقابلماوتركوا

القارئقراءةأنمنالأخرىالأحاديثعليهاشتملتومانفسهالحديث

والمتلؤ.المقروءغيروتلاوته

."الإسنادصحيح":وقال(4/279)المستدركفيالحاكمأخرجه(1)

الشريعة،(825-1/482)خزيمةلابنالتوحيد،(428)رعالترمذيسنن:انظر(2)

.(12-ه1/412)الكبرىالفتاوى،(2/455-555)

هريرةأبيحديثمن(1/179)مسندهفيراهويهبنإسحاق:-اللفظبهذا-أخرجه(3)

.!الصامتبنعبادةحديثمن(1/189)الثاميينمسندفيوالطبراني،!ط

.(601-501)صالعبادأفعالخلق:انظر(4)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصهمل

لأ!هيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

تحتمللاماالأحاديتمعافيتحميل

أعلم"وهو،لعبا!هارتفاهالذيوشرعهديتهاللهعنالمبقغهو!كل!هالنبي

بلوبيانا،عبارةنمبرهمنوأفصح،للأمةغيرهمنوأنصح،بذلكغيرهمن

حقهفياجتمعفقدوأفمحهم،للأمةالخلقوأنصحبذلكالخلقأعلمهو

علمهكملإذاالفاعلأوالمتكلمأنومعلوم،والإرادةوالقدرةالعلمكمال

علمهنقصمنإماالنقصيدخل!انما،وفعلهكلامهكمل!ارادتهوقدرته

فيالغايةهووالرسول،البيانإرادتهلعدموإماعلمهبيانعنعجزهمن!اما

البلاغعلىقدرتهفيوالغابةالمبينالبلاغإرادةكمالفيوالغايةالعلمكمال

.(1)"المرادوجوديجبالجازمةوالإرادةالتامةالقدرةوجودومع،المبين

كلمةوالسنةالكتاببهنطقماإثباتعلىكلهم"السنةأهلفإن؟ولذلك

مواضعهاعنيحرفوهاوأتأويلا،يسوموهالم،آخرهمإلىأولهممنواحدة

صدورهافييدفعواولمأمثالا!لهاضربواولاإبطالا،منهالشيءيئدواولمتبديلا،

مجازها،علوحملهاحقائفهاعنعرفهايجب:منهمأحديقلولموأعجازها،

فيهاالأمروجعلوا،والتعظيمبالإيمانوقابلوها،والتسليمبالقبولتلقوهابل

.(2)"واحدسننعلوأجروهاواحدا،أمراكلها

.(359)عالهجرتبنطريقوانظر:.(31-5/30)الفتاوىمجموع(1)

.(1/94)الموقعينإعلام(2)
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نقضفيالهم!نةأهلح!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

النبيلحديثالصحيحةالمعانيعنفأعرضوا:والبدعةالأهواءأهلوأما

دونمعانيهافيوتصرفواوظاهرها،وصوابهاوجههاعنبألفاظهوعدلوا،ى!ت!

الصحابةعنالمعروفالتفسيرغيرعلىوحملوها،مقبولةحجةأومعتبردليلأي

.برهانلمعناهولاعربئيللفظهيشهدولاتحتملهلاماوعل!!

قبلسلكوهقد!ووالنبيسنةتجاهسلكوهالذيالمسلكفهذاغرو،ولا

المسلكهذاسلوكهمعلىالأدلةذكرسبقوقد،!القرآنآياتتجاهذلك

.(1)سابقموضعفيوصورهوأسبابه

احتجواإذا،الضلالأهلجميعشأنوهكذا":تيميةابنالإسلامشيخقال

فسادعلىيدلمابهاحتجوامانفسفيكانأنبيائهوكلاماللهكتبمنبشيء

ذلكجعلفإنه،أنبياءهبهأنطقوماالمنزلةالثهكتبلعظمةوذلك،قولهم

الأنبياءكلامفييكونأنبدفلاالصدور،فيلماوشفاءللخلقوبياناهدى

بينبهاللهيفرقماوالبيانالهدىمن-أجمعينوسلامهعليهماللهصلوات-

منلاأنفسهمقبلمنيؤتونالناسلكن،والكذبوالصدقوالباطلالحق

حقالأنبياءقالتهالذيالقوليتدبروالمكونهممنإما:تعالىاللهأنبياءقبل

يقولوهلمماالأنبياءإلىنسبتهمجهةمنوإما،...ويفهموهيفقهوهحتىالتدبر

مابغيروتفسيرها،الترجمةمنتستحقهمابغيرأقوالهمترجمة...جهةمن

عليهموسلامهاللهصلوات-الأنبياءكلامعليهدلالذيالتفسيرمنتستحقه

كلامهويؤخذببعف،بعضهالمتكلمكلامر!فيأنيجبفإنه؟-أجمعين

وتعرف،بهتكلمإذااللفظبذلكويريدهيعنيهعادتهماوتعرفوهاهنا،هاهنا

.(222)ص:)1(راجع
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نما؟ول:ل!ا

*صيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلا!تدلال

معانيهفيوعادتهعزفهعرففإذاآخر،موضعفيأرادهاأنهعرفالتيا!معاني

فيلفظهاستعملإذاوأما.مرادهمعرفةعلىبهيستعانمماهذاكانوألفاظه

عادتهجرتالذيالمعنىفياستعمالهوتركفيه،باستعمالهعادتهتجرلممعنى

بذلكيريدهأنهعرفقدالذيالمعنىخلافعلىكلامهوحمل،فيهباستعماله

ذلككان؟كلامهسائريناسبماعلحملهوتركمتناقفا،كلامهبجعلاللفظ

عليه.وكذبا،لمقاصدهوتبديلا،موضعهعنلكلامهتحريفا

.(1)"مرادهمغيرعلىالأنبياءكلامتأويلفيضلمنأصلفهذا

يأتي:ماالحديثفيالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلوكنماذجومن

لعلي!ووقوله(2)"مولاهفعليمولاهكنت"من:!قولهتحميل-ا

يحتمل،لاما(3)"موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنتزضىأما":!

بالخلافةوأحق!صوعثمانوعمربكرأبيمنأفضل!علتآأنوهو:

.(4)منهم

.(44-4/43)الصحيحالجواب(1)

أرقم،بنزيدأوسريحةأبيحديثمن(3713)رقم(580)عال!رمذيأخرجه(2)

الترمذيسننصحيحفيالألبانيوصححه،"غريبحسنحديثهذا":وقال

أبيبنسعدحديثمن(121)رقم(86/1)ماجهابنوأخرجه.(213/3)

.(27-1/26)ماجهابنسننصحيحفيالألبانيوصححه،وقاص

.(4042)رقم(4/0187)ومسلم،(5335)رقم(3/1359)البخاري:عليهمتفق(3)

-4/414)الفتاوىمجموع،(222-217)عالرافضةعلىوالردالإمامةانظر:(4)

.(37/522)الأنواربحارفيالأولبالحديثالرافضةاستدلال:وانظر.(914
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نميلاول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أنتآدم،يا:موسىفقال:وموسىآدماحتج":!صقولهتحميل-2

اللهاصطفاك،موسىأنت:آدملهفقال.الجنةمنوأخرجتناخئبتناأبونا،

بأربعينيخلقنيأنقبلعليالثهقدرهأمرعلىأتلومني،بيدهلكوخطبكلامه

يحتمللاما(1)"موسىآفىمفخخ،موسىآدلمفخخ:!ىالنبيفقال.؟سنة

:-طوائفثلاثمن-

الثهعصىعمنوالعقابالذمرفعيقتضيأنه:معنىعلىحملوهفريق

فكذبوا،عصيانهعلىحجةالقدريجعلأنالثهعصىلمنوأنالقدر،لأجل

المعمزلة.القدريةهموهؤلاء،الحديثبهذا

للعبدلهغللاوأنهحجة،بالقدرالاحتجاجأن:معنىعلىحملوهوفريق

ورسوله،اللهلأمرالمخالفينعنالملامسقوطفيعمدةوجعلوه،المعصيةفي

الجبرية.هموهؤلاء

أهلحقفي-أيفأ-حجةبالقدرالاحتجاجأن:معنىعلىحملوهوفريق

فاعللاأنف!زون،اللهسوىعماوقتواالربوبيةتوحيدشهدواالذينالحقيقة

قولوهذاوالتوحيد،العرفانوغايةالتحقيقنهايةهذايجعلونوقد،اللهإلا

.(2)للحقيقةالمدعينالصوفيةمتأخريمنكثير

.(2652)رقم(2/4202)ومسلم،(3228)رقم(3/1251)البخاري:عليهمتفق(1)

.(952-11/582)(8/403)الفتاوىمجموع،(914-8/814)التعارضدرء:انظر(2)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالفصط

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

وسيرته!ووالنيأفعالمنشرعيآدليلأليسبماالاستدلال

قولمن!هالنبيعنأثرما":هي-الحديثأهليعزفهاكما-السنة

وأالبعثةقبلكانسواء،سيرةأوخلقيةأوخفقيةصفةأوتقريرأوفعلأو

حياته،في!صعفصخمالكلشاملة-التعريفبهذا-فهي،(1)"اهدعب

الآتية:الجوانبيشملوذلك

بعدها.كانوماورسالتهبعثفقبلكانما-1

تقرير.أوفعلأوقولأيمنعنهصدرما-2

وشرعه.الثهدينمنيبقغهوماالبشريةوطبيعتهبجفقتهعنهصدرما-3

وسكناته.حركاتهكل-4

والخفقية.الخفقيةصفاتهجميع-5

ئفد.لمأمشرعيأحكمأأفادما-6

الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة،(3)صالأثرأصولإلىالنظرتوجيهانظر:(1)

.(47)!ع
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

هي:مخالفتهاوحزماتباعهاالخلقعلىالثهأوجبالتيالسنةولكن

والعباداتوالأعمالوالأقوالالعقائدفي!ووالنبيبهوجاءالثهشرعهما

.(1)والأحوالوالمقاصد

:يقالأن:ذلكبهيتجقىومما

وأحركةأوتقرييرأوفعليأوقوليمن!هالنبيعنيصدرماجميعإن

هما:،حالتينمنيخلولاسكولب

ولاندبآ،أووجوبآباتباعهااللهأمرالتيالسنةمنيعذلاما:الأولى

دينبهيثبتمماذلكنحوأوحكيمأواعتقادعلىبمجزدهمنهبشيءيستدذ

!ه:بالنبيفيهاقتداءولا،وشريعة

الآتية:الأقسامتحتهاوتندرج

الدنيويالتصرفأوالعادةأوالبشريةالجبلةبمقتضىعنهصدرما-1

واللباسوالشراءوالبيعوالجلوسوالنوموالشربالأكلكمطلقالمحف:

ذلك.ونحووأنواعه

فإنه؟ونحوهحراءغارفيكتحتثه:ورسالتهبعثتهقبل!هعنهوردما-2

وشرعه.بدينهوأرسلهاللهنتأهقدحينهايكنلم

الماءكنئع:يديهعلىأولهاللهأجراهاالتيمعجزاتهمنعنهصدرما-3

ذلك.ونحونصفينلهالقمروففقأصابعهبينمن

/22)(308-19/307)(4/180)الفتاوىمجموع،(67)صالنبواتانظر:(1)

539-.54).
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!صجنقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالفصل
*صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بينكالجمع:والأفعالالأحكاممنبهالثهاختضهمماعفصدرما-4

ذلك.ونحونسوةأربعمنأكثر

فيه.موافقتهبعدمالوحيوجاءور!ك!النبيفيهاجتهدما-5

والشريعة.الأحكاممننديهـخما-6

بهاوئستدذندبأ،أووجوبأباتباعهااللهأمرالتيالسنةمنئعذما:الثانية

دينبهيثبتمماذلكونحووالأحكامالاعتقادمنالدينأبوابكلعلى

!ى:بالنبيفيهويقتدى،وشريعة

الآتية:الأقسامتحتهاوتندرج

له.وامتثالأللقرآنبيانأ!صعنهصدرما-1

وألذلكبيانأأوالنذبأوالإيجابسبيلعلىفغلهأوبهأمرما-2

.(1)هلتقريرأ

وأحكيمأوعقيدةعلى!هالنبيبسنةيستدلأنأرادمنعلفالواجب

منهيؤخذلامادون،ويئبعفيه!هبهيقتدىأنيصخبمايستدلأننحوهما:

.شرعولادين

السنة.أهلمسلكهووهذا

بأنوذلك!ه،بإتجاعهمأمورونونحن":تيميةابنالإسلامشيخقال

بهالإيمانيتملا،بهوأمرأوجبهماكلفيونطيعهبه،أخبرماكلفينصدقه

يتعلقفيماالأصولعلم،(172-18،512.-1/176)ح!يهالرسولأفعالانظر:(1)

.(11-ه411):عروو!ت!الرسولبأفعال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

به،نقتديأنلنايشرعالتيأفعالهفيبهنقتديأنذلكومنوهذا،بهذاإلا

وجهعلىنفعلهالإباحةأوالاستحبابأوالوجوبوجهعلىفعلهفما

ثبتماإلاالعلماء،جماهيرمذهبوهو،الإباحةأوالاستحبابأوالوجوب

.(1)"بهاختصاصه

البعثة،بعدأو،عمرهفيقالهماأهو؟النبويالحديثخذما:!وشئل

عندهوالنبويالحديث،العالمينربلفهالحمد":فأجابتشريغا؟.أو

فإن،وإقرارهوفعلهقولهمن:النبوةبعدعنهبهحذثماإلىينصرفالإطلاق

به،تصديقهوجبخبزاكانإنقالهفما.الثلاثةالوجوههذهمنثبتتسنف

الآياتفإنفيه،اتباعهوجبإباحةأوتحريفاأوإيجائاتشريغاكان!ان

الفهعنبهيخبرونفيمامعصومونأنهمعلىدلتالأنبياءنبوةعلىالدالة

كانولهذا؟...باطلبلغهفيمايستقرلاأنهعلالمسلموناتفقوقد،...!

...حقفهويقولهماكل

بعدقالهماذكرفيهدخلأطلقإذا!ووالرسولحديثأنوالمقصود

نأأمرناإذاسيمالاحجة،عليهاأقرالتيأفعالهفإن،فعلهماوذكر،النبوة

،...التخصيصدليليقملمماللأمةحلالفهولهالفهأحلهماوكذلك،..نتبعها.

فييدخلكلهفهذا،...عليهيقرهمكانما:حديثهمسمىفييدخلومما

بهيستدلمايطلبإنمافإنه؟الحديثبعلمالمقصودوهو،الحديثمسمي

.إقرارهأوفعلهأوبقولهيكونإنماوذلك،الدينعلى

.(421-27/420)الفتاوى)1(مجموع
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:ل!ا

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

مثل:،النبوةقبلسيرتهوبعضالنبوةقبلبعفأخبارهفيهايدخلوقد

قبلعليهكانمامفيستفادالحاللأن؟سيرتهحسن:ومثلحراء،بغارخئثه

بهيستدلمماذلكوأمثال،...الأفعالومحاسنالأخلاقكرائممن:النبوة

فيبهاينتفعالأمورفهذه،وصدقهبنبوتهالمعرفةفيتنفعالتيأحوالهعلى

الحديث.مسمىفييدخلقدأيضاوهذا،..كثيزا.النبوةدلائل

،والمغازيالسيرةكتبومنهاالتفسير،كتبمنهاأخبارهفيهاالتيوالكتب

كانوإنأخم،النبوةبعدكانماهيالحديثوكتب،الحديثكتبومنها

،النبوةقبلفعلهوتشرعلتؤخذتذكرلاتلكفإن،النبوةقبلجرتأمورفيها

هووالعملبهالإيمانعبادهعلىفرضالذيأنعلىالمسلمونأجمعقدبل

...النبوةبعدبهجاءما

قالهمافكلتشريغا":أوالنبوةبعدأوعمرهفيقالهما":السائلوقول

الإيجابيتضمنالتشريعلكن،تشريعفهوينسخولمعليهوأقرالنبوةبعد

.(1)"...والإباحةوالتحريم

دليلأفيهأنيرونمابكليستدلونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

هوهل:بهيستدلونفيمانظيرولاتحزأيدون،ومذهبهمقولهمعلىلهم

صخمامطلقهيالتيالسنةمنأووالعملالاتباعفيهايجبالتيالسنةمن
حموو.عنه

.(21-18/9)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نمايأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

استدلالهمفيالسابقةالمسالكتتنازعهوالبدعةالأهواءلأهلالمسلكوهذا

وببعضر،وبالمتشابه،والموضوعالفمعيفبالحديثاستدلالهمفإن:بالسنة

معانيوتحميلهميقابلها،مادونالواحدةالمسألةفيالواردةالأحاديث

نأيصلحلابماالاستدلالطئاتهفييحملذلككل؟يحتمللاماالحديث

الأحوالتلكفيبهايستدلونالتيجميعهاالأحاديثلأنشرعيأ؟دليلأيكون

عليه.استدلواماعلىشرعيةأدلةتكونأنتصلحلا

منها:،عديدةأسبابالباطلالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلولسلوك

وتفريعاته.وأقسامهبالحديثأصلأومعرفتهمعنايتهمعدم-1

بذلك.عنايتهموعدم،بالسخةالصحابةاستدلالطريقةإدراكهمعدم-2

عندهمالأصلوانما،عندهمالأصلهوليسبالحديثالاستدلالأن-3

استئناسآبالسنةيستدلونوإنما،لأنفسهمابتدعوهاالتيوقواعدهمأصولهمهو

،الفاسدةالأغراضمنذلكنحوأوالباطللقولهمتقويةأوللخصمدفعآأو

بفهمهعنايةأيدونلهمتأييدآفيهأنيرونحديثبأييستدلونفإنهمولذا؟

لا.أوذلكعلبهيستدلدليلأيصلحكانوإندلالفوتحريروفقهه

،عديدةصورلهشرعيآدليلأليسبماوالبدعةالأهواءأهلواستدلال

-إذآ-فاستدلالهم،المسلكهذابدايةفيالمذكورةالستةالأقسامنفسهاهي

وأالبشريةالجبلةبمقتضىه!ك!عنهصدربما:استدلالهم:هي،ستةصورله

وبما،ورسالتهبعثتهقبلعنهوردوبما،المحضالدنيويالتصزفأوالعادة

،والأفعالالأحكاممنبهاللهاختضهمماعنهصدروبما،معجزاتهمنعنهصدر

والشريعة.الأحكاممنئميمخوبما،فيهموافقتهبعدمالوحيوجاءفيهاجتهدوبما
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يأتي:ماذلكنماذجومن

الجنة"دخلاللهإلاإلهلاقالمن!:بالحديثالمرجئةاستدلال-1

إلىالعلمأهلمنجمعذهبوقد،الإيمانمسخىفيداخليغيرالعملأنعلى

الفرائفوالأمرنزولقبلالإسلامأولفيكانلأنه،منسوخحديثأنه

.(1)والنهي

الخلوةعلىحراء)2(غارفيالبعثةقبل!هبتحئثهالصوفيةاستدلال-2

للئبوة)3(.طلبأفيهالتحئثوعلى،المبتدعةالصوفية

ورث!!!6!ح!

.(55-ه2/455)الشريعة،(428)رعالترمذيسنن:انظر(1)

.(061)رقم(1/139)ومسلم،(3)رقم(1/4)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

(7/588)الفتاوىمجموع،(5/22)الضعارضدرء،(1/284)الصفديةانظر:(3)

المبتدعة-الخلوةعلى-بالحديثالاستدلالوانظر:.(18/11)(01/395-393)

،(1/62)البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد،(11-1/01)النفوسبهجةفي

.(411)القاعدةالتصوفقواعد
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

التالثالمطلب

النبويةبالأحاديتوالبدعة،ا!ألاأهلاستدلالنقضنيالسنةأهلمنهح

الأولالمسلك

للاحتجاجصلاحيتهوعدمالأحاديتمنبهاستدلواماضعفبيان

عنوالدفاع،ودراسةجمعأومتنأ،سندأص!"اللهرسولبحديثالعناية

منالدخيلعنوتصفيته،دلالاتهوفيفيهالطاعنينالصائلينمنحياضه

وقىمنأول"كانفقد،السنةلأهلأصيلمنهجهو؟والموضوعالضعيف

،...!الخطاببنعمرثم،...!بكرأبو!واللهرسولعنالكذب

بعدهمفمنالتابعينوأتباع(1)التابعينفأما،...!طالبأبىبنعليثم

فيكلامهمو)ؤنالحديثرواةوجرحواعدلوافقدالمسلمينأئمةمن

.(2)"العدلعنالعدلبنقلإليناونقلالتواريخ

يكنلمإذو!"الثهرسولعننحدثكناإنا":قالسهـغظعباسابنعن

وفي،"عنهالحديثتركناوالذلولالضغمتالناسركبفلما،عليهيكذب

ذإفأما،!كل!ىاللهرسولعنيحفظوالحديث،الحديثنحفظكناإنما":لفظ

رجلأسمعناإذامرةكناإنا":روايةوفي،"فهيهاتوذلولصعبكلركبتم

.التابعون:والصواب،الأصلفيكذا(1)

.(07):صالإكليلكتابإلىالمدخل(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الناسركبفلمابآذاننا،إليهوأصغيناأبصارناابتدرته!رورسولقال:يقول

.(1)"نعرفماإلاالناسمننأخذلموالذلولالصعب

الفتنةوقعتفلماالإسناد،عنيسألونيكونوالم":(2)سيرينابنوقال

أهلإلىوينظر،حديثهمفيؤخذالسنةأهلإلىفينطر؟رجالكملناشفواقالوا:

.(3)"حديثهميؤخذفلاالبدع

(1

(2

(3

مسلملصحيحشرحهفيالنوويوقال.(1/12)صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه

وفى"والذلولالصعبالناسركبفلما":!بذهـغظعباسبنقولوأما":(1/80)

وأصلخ!ن،مثالفهو:"فهيهاتوذلولصعبكلركبتم":الأخرىالرواية

السهل:والذلولعنه،المرغوبرصي!غلا:فالصعب،الإبلفي(و)الذلول()الصعب

ويذتم.يحقدممامسلككلالناسسلك:فالمعنىفيه،المرغوبالمحبوبالطيب

."بحديثكمنثقأنتعذأواستقامتكمتعذت:أيلمافهيهات":وقوله

وقته،إمامبكر،أبو،البصري-مولاهم-الأنصاريعمرةأبيبنسيرينبنمحمد

العلمكثيرإمامأفقيهأرفيعأعاليأمأمونأحافظأمتقنأثقةكان،(ـه33)سنةولد

.(586-3/585)التهذيبتهذيب:انظر.هـ(011)سنةتوفيالرؤيا،يعترؤليعأ

مسلملصحيحشرحهفيالقرطبيوقال.(1/12)عمحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه

هذه:"رجالكملناشفواقالوا:الفتنةؤقذتيفلما":وقوله":(1/42))المفهم(

عليعلىالخوارحخروحوفتنة،!عثمانقتليفتنة-أعلموالله-بهايعنيالفتنة

والله-بذلكفيعني،...والأموالالدماءاستحقواحتىكفروهمافإتهم،!تومعاوية

بأخبارأخبارهمواختلطتقطعأ،ف!اقأكانواتخاوالخوارقيعثمانقتقةأن:-أعلم

ليسمقنغيرهمأخباروعنقترذ،أخبارهمعنيئخثأنوتجحت؟منهميكنلمقن

."فئقتلمنهم
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

،...الإسلامحصنفيثفمةكان!عفانبنعثمانمقتلأنولاشك"

بعضوظهور،الأمةافتراق:!عثمانمقتلفتنةآثارأكبرمنوكان

للمذهبنصرةتظهر،!هالنبيعلىالتقؤلدواعيبدأتعندها،...الأحزاب

الصحابةجيللكن،والجهلةالنفوسبعفمرضىلهيتحزبالذيالاعتقادي

الفتنةبوادرلاحتأنفما،الروايةفيبالتشديدذلكسبقواقد..كانوا.!

بحصييالسنةوبتحصين،للروايةالتشددفيبالمبالغةأيفتماسابقوهاحتى

أصحابه،صدورفيالكذبأماتواوبذلك،الضعيفالعدومجيءقبلآخر

.(1)"معهمفهلكهلكواآحادمنإلاأصلأيوجدلمبل،داؤهت!تشيرولم

-مبكرةعصورمنذ-العظيمالمسلكهذاسلكواالسنةأهلأنوكما

والذثوسماعهاالسنةجمعفيوالتحقيقوالتدقيقوالتثئتالتحزيمجالفي

أيضآسلكوهفإنهممنها؟ليسمافيهايدخلأوإليهاب!نيأنحياضهاعن

المنسوبالحديثمنباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدذماكلفي

كانإلابحديحبوالبدعةالأهواءأهلمنأحديستدلأنفما،ه!ن!النبيإلى

وضعفآ:صحةالحديثذلكدرجةهوالسنةأهلفيهينظرماأول

رذهإلىبادرواموضوعآ(:أو)واهيآذلكمنأدنىأوضعيفآكانفإن

صلاحيقوعدمالاستدلالعنسقوطهوقزرواؤقاءأوضعفمنفيهماوبيان

بالجهلعليهوصاحوابهاستدذمنعلىوأنكروا،والاحتجاجللاعتماد

.مقبولصحيحبدليلليسمااتباعفيوبالهوىبالحديث

.(12-02):صالمصطلحلفهمالمقترحالمنهج(1)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

ا؟صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فيذكرهاسيأتيالتيالأخرىمسالكهمإلىانتقلواعحيحآ:كان!ان

التالية.الثلاثةالمطالب

الضعيفةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلونقض

صؤرله؟للاحتجاجصلاحيتهوعدمبهاستدلواماضعفببيانوالموضوعة

منها:،وطرق

فهوفيهبالحديثاستدذالذيالبابفييذكرماكلأنعلىالتنبيه-1

:وثمرةنفعأيكونماأعظممنوهذا،موضوعأوضعيف

البابذلكفيحديمبكللرذقاعدةذلكلهيكونالسنةفصاحب.

.مكانوأفيزمالبأقيفيالهوىصاحببهاستدذ

النبيعنشيءفيهيصحلاالبابهذاأنعامآعلمآيعلمالحقوطالب.

يقيهحصنآذلكلهويكونفيه،المرويةالأحاديثجميععنفيعيرض!و،

.البابذلكفيبهيستدلحديمثأيبسببخقلاعتقادهإلىيتسزبأنمن

نأيستطيعفلا،البابذلكأمامهينغلقوالبدعةالهوىوصاحب.

الحديث.منفيهرويبمابالاستدلالالناسيضل

فيهاماجميعأنوبيانبجنسهاأوبأسمائهامعينةكتبعلالنمت!-2

منأنهاأو،كذلكفهوفيهاماأغلبأنأو،ضعيفأووا؟أوموضوعفهو

والضعيف.والواهيالموضوعمظان

لمذهبهم.نصرةالحديثبوضعواتهامهممعتنينروا؟علالنمت!-3

بضعفه-بهالمستدذالحديثإيرادهمبعد-السنةأهليصزخقد-4

بالإشارةذلكفييكتفونوقد،للاحتجاجصلاحيتهوعدموضعهأو
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

منذلكمعنىفيوما!ك!رو(النبيقاله)إنأوثبت()إنأوصح()إن:بقولهم

السنةدواوينفيفخرحغيرالحديثذلكبكونيكتفونأو،العبارات

ونحوها.والمساندوالسننالصحاحمنالمشهورة

بالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنهأهلينقفيىنماذجومن

:للاحتجاجصلاحيتهوعدمبهاستدلواماضعفببيانوالموضوعةالضعيفة

:الأولالنموذج

الشبهة:

بمحمدأسألكإنياللهم:قل":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

وبتوارةوكلمتكروحكوعيسىتجتكوبموسىخليلكوبإبراهيمنبيك

وقضاءأوحيتهوحيوبكلمحمدوفرقانداودوزبورعيسى!انجيلموسى

المخلوقين.بذواتالتوشلمشروعيةأوجوازعلى"قضيته

الشبهة:نقض

البابهذافيتروىالتيوالأحاديث":تيميةابنالإسلامشيخقال

بلالواهيةالضعيفةالأحاديثمنهي-المخلوقينبنفسالسؤالوهو-

ثم،"عليهااعتمدولابهااحتجمنالإسلامأئمةفييوجدولا،الموضوعة

العبدريمعاويةبنرزينذكرهالحديثداوهذا:قالثمالمذكور،الحديثأورد

كتابإلىهذاولاهذالاتعزهولم،الأصولجامعفيالأثيرابنونقله،جامعهفي

السنيكابنوالليلةاليومعملفيصنفمنرواهقدلكنه،المسلمينكتبمن

الاعتماديجوزلاموضوعةكثيرةأحاديثالكتبهذهمثلوفي،نعيموأبي

كتابفيالأصبهانيالشيخأبورواهوقدالعلماء،باتفاقالشريعةفيعليها
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:ي!ولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

موضوعة.كذبكثيرةأحاديثالكتابهذاوفي،الأعمالفضائل

بنالملكعبدعنالحباببنزيدحديثمنالمدينيموسىأبوورواه

أبوقال.بالمتصلليسأنهمعحسنحديثهذا:وقال،عنترةبنهارون

الصديقعنجدهعنأبيهعنعبدالملكعنهشامبنمحرزورواه:موسى

ثقتان.وجدهوأبوه،بالريوكان،القويبذاكليسالملكوعبد،!

بنيحيىقال،بالكذبالمعروفينمنعنترةبنهارونبنعبدالملك:قلت

:حبانبنحاتمأبووقال،كذابدجال:السعديوقال،كذابهو:معين

وقال،الحديثمنكر:البخاريوقال،متروك:النسائيوقال،الحديثيفح

أحد،عليهايتابعهلاأحاديثلهعدي:ابنوقال،ضعيف:حنبلبنأحمد

عبد:المدخلكتابفيالحاكموقال،ضعيفانوأبوههو:الدارقطنيوقال

موضوعة.أحاديثأبيهعنروىالشيبانيعنترةبنهارونبنالملك

.(1)"الموضوعاتكتابفيالجوزيابنالفرجأبووأخرجه

التحليل:

:قسمانوالممنوع،وممنوعمشروع:قسمانالتوسلأن:السنةأهلعقيدة

ومنصؤر،له(والشركوالبدعة)المشروعالأقسامهذهوجميع،وشركبدعة

والبدعةالأهواءأهلوأما،المخلوقينبذواتالتوسل:المبتدعالممنوعالتوسل

ذلك:علىبهاستدلواومما،المشروعةأوالجائزةالأمورمنذلكفجعلوا

المذكور.الحديث

.(12-ه412):صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(1)
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نقضفيال!صنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

اللهم":قولهفيالحديثفيجاءما:بهوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

روحكوعيسىتجتكوبموسىخليلكوبإبراهيمنبيكبمحمدأسألكإني

.الكرامالرسلهؤلاءبذواتاللهإلىالتوسلفيصريحفإنه،"وكلمتك

:للاحتجاجصلاحيتهوعدمضعفهببيانبالحديثاستدلالهمونقض

يصخشيءفيهاليسالبابهذافيتروىالتيالأحاديثجميعأن-1

ولذلك؟الموضوعةبلالواهيةالضعيفةالأحاديثمنفكفهاحى،النبيعن

المسلمين.علماءمنأحدبهايقللم

السنةدواوينفيالإسلامأئمةمنأحديخزجهلمالحديثهذاأن-2

.والموضوعالضعيففيهايكثرمصئفالمحبفيروي!انما،المشهورة

منأسانيدهاوفي،موضوعةأوواهيةالحديثهذاطرقجميعأن-3

.بالكذبائهم

بجمععنواالذينالعلماءأحدبالوضععليهحكمالحديثهذاأن-4

منه.الناسوتحذير!انكارهلبيانهالموضوعالحديث
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

منالكبائرأهلالشفاعةتناللا":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

جهنمنارفيمخقدونفهم؟القيامةيومالكبائرلأهلالشفاعةإنكارعلى"أمتي

منها.يخرجونلا

الشبهة:نقض

يروونهبخبيرالمعتزلةاحتجتوقد":(1)العمرانيالخيرأبيبنيحىقال

منالكبائرأهلالشفاعةتناللا":قالأنه!هالنبيعنالبصريالحسنعن

منشيءفيذيمرولا،الحديثأئمةمنأحديذكرهلمخبرهذا:قلنا."أمتي

والترمذيداودأبيوسننوالبخاريكمسلمالأمصارفيالمشهورةالأصول

بهايعارضونروايةمعهمأنأتباعهمييرواالمعتزلةذكرته!انماوالاجري،

.(2)"السنةأهلعندالمشهورةالأخبار

الحسين،أبو،اليمانيالعمرانيعمرانبنسعيدبنسالمبنالخيرأبيبنيحعى(1)

مشهورختراعالماورعازاهداإمامكان،اليمنبإقليمالشافعيينشيخالجليلالشيخ

.(ـه558)سنةتوفيوالنحو،والكلاموالأصولبالفقهعارفاالصيتبعيدالاسم

.(338-7/336)الكبرىالشافعيةطبقات:انظر

.(3/698)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصار(2)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

التحليل:

عليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

الكبائرلأهلالقيامةيومالشفاعةإثبات:الأمةسلفمنبعدهمفمنالصحابة

،والخوارجةلز!عملامنالوعيديةذلكوأنكر،الأمةهذهمنالتوحيدأهلمن

الحديث.هذا:ذلكعلىبهاستدلواومما

للشفاعةالصريحالنفيمنفيهما:بهوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

الأمة.هذهمنالكبائرأهلعن

:للاحتجاجصلاحيتهوعدمضعفهببيانبالحديثاستدلالهمونقفس

شيءفيذيمرولا،الحديثأئمةمنأحديذكرهلمالحديثهذاأن-1

الأمصار.فيالمشهورةالأصولمن

.(1)طريقهممنإلايعزفولاالمعتزلةبهتفزدالحديثأن-2

."المعتزلةاكاذيبمنإنه":(66)عالمراتبمختلفةأحاديثفيالمطالبأسنىوفي(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمسلك

الشبهةصاحبمقصودعلىبهاالفستذلالأحاديتدلالةعدمبيان

بل،صالحوعمل،شريفاستدلال!راللهرسولبحديثالاستدلال

واستمدا؟،إليهواحتكام،الوحيعلىاعتمادلأنه؟الإيمانمقتضياتمنهو

منه.والهدىللحق

الشروطفيهتوفرتإذاإلامقبولأصحيحأيكونلاالاستدلالهذالكن

علىالحديثدلالةأهمها:ومن،والدلالةذوالمستيالدليل:فيفيهالمعتترة

بالحديثالاستدلالفإنولذلك؟صحيحةدلالةعليهالمستذذالمعنى

بهايعرفالتيلأدواتهجامعللاستدلالأهلهوعا!منيكونإنماابتداء

قواعد"أحمد:الإمامقال،ولغةوشرعأنقلأالصحيحةودلالفالحديثمعنى

والدليل:،تعالىالله:فالدال،وم!تدل،وكتتن،ودليلداذ،:أربعالإسلام

،414:النحلأ(إلخيئنينلآقايتاش!لتمس:تعالىقاله!ن!لك!الرسول:والمبين،القرآن

هدايتهم،علىالمسلمونيجمعالذينالعلموأولوالألبابأولو:والمستدل

أهلمنيكنلممنوأما.(1)"صفتههذهكانتممنإلاالاستدلاليقبلولا

أهلبهاستدلكمابالحديثيستدلأنفلهلأدواتهجامعغيرلكونهالاستدلال

اللهرسولحديثمعانيفييخوضأنلهوليسفيه،المعتمدونالاستدلال

لذلك.أهلأيكونأندون"شرو

.(2/44)والمتفقهالفقيه،(1/135)الفقهأصولفيالعدة(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بذلواولاأعمارهممنيفنوالموالبدعةالأهواءأهلأنالمعلومومن

الأدواتمنحقلواولاودلالاتها،السنةمعانيبهيتعفمونماجهدهممن

العلمأهلمنيكونواأنإلىيصلوافلمبها،الاستدلالأهلمنيجعلهمما

فيهمالمقدوحمنهمبل،-ذلكمنأدنىولا-بيانهافيبقولهميعتذالذين

وفقهأ.واستدلالأاهتداءعنهالإعراضهم

هوباطلهمعلىبالحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالفإنثتم؟ومن

أصلأ،الاستدلالأهلمنليسعفنصادرلأنه؟أساسهمنباطلاستدلال

تضجكشئى،ومآسيوتختطابتجاوزا!بمناستدلالهمفييقععفافضلأ

والاجتهادالعلموأدواتواللغةبالشريعةبالجهلعليهموتشهد،الثكلى

العقل.عنوبالخروج

علىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدذعحيححديمثمنمافإنهولذا؟

الحديثذلكدلالةصخةهو:السنةأهلفيهينظرماأؤلكانإلاباطلهم

مقصودعلالبتةيدذلاالحديثأنفيثبتون،عليهبهاستلإذالذيالمعنىعلى

استدلالهمعليهميعيبونتراهمماوكثيرآ،بهاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهل

الضعيفةالأحاديثفيذلكيطتقونالسنةأهلإنبل.عليهبهاستدلواماعلىبه

أنهاويثيتون،باطلهمعلوالبدعةالأهواءأهلبهايستدلالتيوالموضوعة

.!أرادوهالذيالمقصودعلتدذلا

الاستدلالسقطعليهبهاستدذماعلىيدذلمإذاالحديثأنالمعلومومن

يدذلالأنهالأمر؟ذلكعلىدليلأاتخاذهولاتسميتهيصخولم،أساسهمنبه

سواء.-المعنىذلكعلىبهللمستدذبالنسبة-وعدمهوجودهوكانأصلأ،عليه
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

والبدعةالأهواءأهلبهاستدذالذيالحديثدلالةعدتمالسنةأهليوبيان

أمور:بثلاثةمقرونأيكونعليهبهاستدلواماعلى

الأهواءأهلمقصودعلىأصلأيدذلاالحديثبأنالتصريح:الأول

.-المسلكهذاموضوعهووهذا-بهاستدلالهمفيوالبدعة

ذلك.على(والعقليةواللغوية)الشرعيةالأدلةذكر:الثاني

الحديث.عليهيدذالذيالصحيحالمعنىذكر:الثالث

.-الثهشاء-إنالتاليالمسلكفيعنهماالكلامسيأتيالأخيرانوهذان

ببيان؟بالسنةوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

عليه:بهاستدلواماعلىالحديثدلالةعدم

:!مولجلنموذا

لشبهة:ا

الكلامسائرعلىاللهكلامفضل":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

الحقيقة،فياللهكلامهيللقرآنالعبادقراءةأنعلى(1)"خلقهعلىاللهكفضل

.مخلوقاللهفكلام؟مخلوقةالعبادوقراءة
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نقضفيالهم!نةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الشبهة:نقض

فضل"أنروى:قد:فقالمحتجاحتجفإن":البخاريالإمامقال

الخبرهذاصحلو:لهقيل."خلقهعلىاللهكفضلالكلامسائرعلىاللهكلام

.(1)"...حجةفيهلكيكنلم

الثاني:النموذج

الشبهة:

فيفسيرانيالمنامفيرآنيمن،:بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.البدعمنعددعلى(2)اداليقظة

الشبهة:نقض

البخاريأخرجوقدلاكيف"الملحد:قال":(3)سحمانبنسليمانقال

فيرآنيمن":!كضهاللهرسولقال:قال!هريرةأبيعنداودوأبوومسلم

.(401)صالعبادأفعالخلق(1)

.(2266)رقم(4/1775)ومسلم،(6592)رقم(6/5672)البخاريأخرجه(2)

الشهير،العلامة،النجديالعسيريالتباليالخثعمي،مصلحبنسحمانبنسليمان(3)

الإمامينعلىوتتلمذ،صغرهمنالعلموتلقىالقرآنحفظ،(ـه1266)سنةولد

الثميغوابنه،عبدالوهاببنمحمدالإسلامشيخبنحسنبنالرحمنعبدالثخ

عنوالنضالالإسلاملنصرةيراعهوسخرقلمهوجردللتأليفانبرى،اللطيفعبد

فيالنفسطويلوكان،الشريعةعنوالدفاعالمبتدعةعلوالردودالتوحيدعقيدة

مشاهيرانظر:.(ـه9134)سنةتوفي،(ـه1331)عامبصرهبذهابأصيبالشعر،

.(211-199/2)وغيرهمنجدعلماء
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

نأوالجواب!وو.حياتهعلىدليلأكبريقظةفرؤيف"اليقظةفيفسيرانيالمنام

يدللاسننهفيداودوأبوصحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثهذا:يقال

،يموتأنقبلحئأيرىكانكماالدنيافييقظةيرى!صالثهالرسولأنعلى

الدنيا،فيالمعهودةالحياةقبرهفيحي!نروالنبيأنفيبصريحليسوكذلك

ويرجىبهويستغاثيدعىأنعنففلابه،التوسلجوازعلىدلالةفيهولا

يصرفوأناللهفاتوإغاثةالكرباتلتفريجوالمهماتالشدائدكشففي

العباداتأنواعجميعمن؟والسماواتالأرضلربماخالصمنشيءله

.(1)"...المعبوداتمنالثهلغيرالمشركونصرفهاالتي

التحليل:

علىبأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل:الثلاثةالنماذجهذهجميعفي

أصلأ؟فيهاحجةلهمليسبأنهبهااستدلالهمالسنةأهلفتقق!،البدعمنعدد

عليه.بهاستدلواماعلىدلالةفيهاليسلأنه

!ح!!!!اكع

.(99-98)عالشاميةالداحضةالثهعلىالشهابيةالمرسلةالصواعق(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

العالثالمسلك

الصحيحالتوجيهبهاالمستذلالأحاديتتوجيه

لعبدهوحيهمن:والسنةحق،كلهودينهووحيه،الحقهوسبحانهالله

"عصقالوقد،وصدقحقكلهافهيوديف؟كتابهبيانوفيها!ص،محمد

إلامفيخرجلابيدهنفسيفوالذي،اكتب":يذصصغظعمروبنالثهلعبد

يكونأوباطلعلىتشتملأنالامتناعكلفيمتنع،وو!لك!لسانه:يعني(1)"قح

لزومأ.ولاتضفنأولامطابقةلاالوجوهمنبوجهباطليعلىدلالةفيها

السنة،أهلعندالاعتقادقواعدمنهيالعظيمةالإيمانيةالقاعدةوهذه

والبدعةالأهواءأهلاستدلاذنقضهمفيالعظيمةالقواعدمنأيضأوهي

الحقعلمواأنبعدأنهموذلك!ه،عفالثابتةالأحاديثمنحديثبأكيئ

ماه!ن!حديففييكونأنيمكنلاأنهأيقنواوالسنةالكتاببهصزحالذي

وأباطلعلىيدذأنعنفضلأ،يخالفهأويعارضهأوالحقينقفذلك

صحيححديمثأفيأنالعلمتماميعلمونفهم،ضلالأوبدعةأومنكر

صحيحأومعنىتوجيهآلهفإنباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدذ

.يتعارضولايختلفلاالحقلأن؟والسنةالكتابعليهدذالذيالحقيوافق

استدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلدابريقطعونالسنةأهلفإنولذا؟

عليهيدذالذيالصحيحللمعنىالوافيالشافيالبيانطريقعنحديببأي

الأهواءأهلبهيستدذحديسبأيذكرعنددأبهمهووهذا،الحديثذلك

تخريجه.تقدم(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ببيانويعقبونهإلاأولئكبهاستدذصحيحأحديثأيذكرونلافإنهم،والبدعة

وصفاؤهاالسنةوضوحيظهروبذلك!ص،النبيأرادهالذيالصحيحمعناه

والبدعة،الأهواءأهلويندحر،الحقرايةوترتفع،وحدهالحقعلىواشتمالها

الحديثلذلكبل-وللحديثللحقمخالفتهموتظهر،عوارهموينكشف

منكثيرمعحتىذلكيفعلونالسنةأهلإنبل،-بهاستدلواالذينفسه

والبدعة.الأهواءأهلبهايستدلالتيوالموضوعةالضعيفةالأحاديث

إذا،الضلالأهلجميعشأنوهكذا":تيميةابنالإسلامشيخقال

يدلمابهاحتجوامانفسفيكانأنبيائهوكلاماللهكتبمنبشيءاحتجوا

جعلفإنه،أنبياءهبهأنطقوماةلز!ملااللهكتبلعظمةوذلك،قولهمفسادعلى

كلامفييكونأنبدفلاالصدور،فيلماوشفاءللخلقوبياناهدىذلك

يفرقماوالبيانالهدىمن-أجمعينوسلامهعليهماللهصلوات-الأنبياء

.(1)"والكذبوالصدقوالباطلالحقبينبهالثه

بتوجيههابالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةونقفأهل

بأمرين:مقرونآيكونالصحيحالتوجيه

الحديث.عليهيدذالذيالصحيحالمعنىذكر:الأول

ذلك.على(والعقليةواللغوية)الشرعيةالأدلةذكر:الثاني

يقدمونوتارة،-والبيانالذكرفي-الثانيعلىالأوليقذمونتارةوهم

.الأولعلىالثاني

.(4/43)الصحيحالجواب(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةاالماهواءأهلعند*ستدلالج!نم

:(1)كلذنماذجومن

:لأولالنموذج

الشبهة:

الكلامسائرعلىالثهكلامفضل":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.مخلوقالقرآنأنعل"خلقهعلىاللهكفضل

الشبهة:نقض

فضل"أنروى:قد:فقالمحتجاحتجفإن":البخاريالإمامقال

الخبرهذاصحلو:لهقيل."خلقهعلىاللهكففلالكلامسائرعلالثهكلام

المؤمنينمنالعبادقول:يقلولم،اللهكلام:قاللأنهحجة"فيهلكيكنلم

واضحوهذا،الرحيمالرحمناللهبسميقرؤونالذينالكتابوأهلوالمنافقين

لكلاموليسالمقروء،غيرالقراءةأنمعرفةأدنىعندهكانمنعندبتن

وتبارك،المخلوقعلىالخالقكفضلغيرهمكلامعلىفضلوغيرهمالفجرة

.(2)"المخلوقينصفةعنوتعالىربنا

واستيفاءلترابطهاالسابقالمسلكفيأوردتهاالتيالثلاثةالنماذجهناأوردت(1)

منها.المقصود

.(401)صالعبادأفعالخلق(2)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الفصل

يلاصيلةبالميهمادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

التحليل:

المقروءغيرللقرآنالعبادقراءةوأن،اللهكلامالقرآنأن:السنةأهلعقيدة

أهلوأما،مخلوقغيرالمقروءلكن،مخلوقةالعبادفقراءة،اللهكلامهوالذي

وزعموايعمهونبذعهمفيققخواتابعهمومنالجهميةمنوالبدعةالأهواء

العبادقراءةكانتإذاوأنه،الحقيقةفيالثهكلامهيللقرآنالعبادقراءةأن

المذكور.الحديث:ذلكعلىبهاستدلواومما،مخلوقاللهفكلام،مخلوقة

علىأصلأدلالةالحديثفيليسأنهبيانالسابقالمسلكفيسبقوقد

والبدعة.الأهواءأهلعليهبهاستدلما

الصحيح:التوجيهبتوجيههبالحديثاستدلالهمونقضر

إلىوليساللهإلىالكلامإضافةفيهالحديثأن:اللغويةبالدلالة-1

المخلوقين.

سبحانهبهتكفمالذياللهكلامالمراد:أنهو:للحديثالصحيحفالتوجيه

فيالإضافةحقيقةهوذلكإذ؟اللهكلامبهيقرؤونالذينالعبادكلاموليس

الحديث.

بهيقرؤونالذيالعبادكلامهوالمرادكانلو:العقليةبالدلالة-2

وأهلوالمنافقينالمؤمنينمنالعبادأصنافيشملبذلكلكانالقرآن

الفجرةفيهمأنمع-بالقرآنكلامهمفضليكونأنيقتضيوذلك،الكتاب

كفضلالخلقمنغيرهمكلامعلى-الكتابوأهلالمنافقينمنوالكفرة

وغيرهمالفجرةلكلامليسأنهالمعلوممنلأنه؟باطلوذلك،خلقهعلىالله

.المخلوقعلىالخالقكفضلغيرهمكلامعلىفضل
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

المخلوقينكلامبهيرادأنيمكنلاأنههو:للحديثالصحيحفالتوجيه

باطل.لازلممفيلزملأنهبالقرآن

كفضلهالكلامسائرعلىكلامهفضلجعلاللهأن:الشرعيةبالدلالة-3

صفاتهم،فيالمخلوقينمشابهةعنمنرهسبحانهوالله،خلقهعلىسبحانه

المخلوقين.كلاممشابهةعنمنزهكذلكفكلامه

المخلوقينكلامهوليساللهكلامأنهو:للحديثالصحيحفالتوجيه

.بالقرآن

نأهو:-ذلكعلىبناء-الحديثعليهيدلالذيالصحيحوالمعنى

كلاموالمقروء،مخلوقةفهيالعباد؟فعلالقراءةوأنالمقروء،غيرالقراءة

مخلوقآ.ليسفهو؟الله

الثاني:النموذج

الشبهة:

فيفسيرانيالمنامفيرآنيمن":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.البدعمنعددعلى"اليقظة

الشبهة:نقض

البخاريأخرجوقدلاكيف"الملحد:قال":سحمانبنسليمانقال

فيرآنيمن":و!وواللهرسولقال:قال!هريرةأبيعنداودوأبوومسلم

والجواب!و.حياتهعلىدليلأكبريقظةفرؤيته"اليقظةفيفسيرانيالمنام

يدللاسننهفيداودوأبوصحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثهذا:يقالأن
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

،يموتأنقبلحتأيرىكانكماالدنيافييقظةيرى!وواللهالرسولأنعلى

الدنيا،فيالمعهودةالحياةقبرهفيحي!ووالنبيأنفيبصريحليسوكذلك

ويرجىبهويستغاثيدعىأنعنففلابه،التوسلجوازعلىدلالةفيهولا

يصرفوأناللهفاتوإغاثةالكرباتلتفريجوالمهماتالشدائدكشففي

العباداتأنواعجميعمن؟والسماواتالأرضلربخالممامنشيءله

.المعبوداتمناللهلغيرالمشركونصرفهاالتي

يومسيراني:أي:"اليقظةفيفسيراني":قولهعلىالوهاجالسراجفيقال

يوفقههاجريكنولمالمنامفيرآنيمنأومنه؟القربفيخاصةرؤياالقيامة

علغتماالمنامفيرؤيتهجعلالثهويكونبلقائيوالتشرفإليللهجرةالله

يموتبأنهلرائيهبشارةففيه:الأولوعلى:المصابيحفيقال.اليقظةفيرؤياه

الرؤيةتلكالقيامةفييراهلاأنهوذلك،!بشارةبهاوكفى،الإسلامعلى

اللهحقق-الإسلامعلىالوفاةمنهتحققمنإلامنهالقربباعتبارالخاصة

عددآأوردثم."...-وكرمهبمنهذلكوالمتبعينوللمسلمينولأحبابنالنا

الثاني:.عصرهأهلبهالمرادأحدها:":فقالللحديثالعلمأهلتفاسيرمن

الآخرةفييراه:الثالث.الآخرةالدارفياليقظةفيالرؤياتلكتصديقيرىأنه

."أعلموالثهذلكونحوشفاعتهوحولمنهالقربفيخاصةرؤيا

اليقظةفيفسيراهالمنامفيرآهمنأن:الحديثهذافيمافغاية":قالثم

فيالرؤياتلكتصديقيرىأومنه،القربباعتبارخاصةرؤياالآخرةفي

تممريحالاالدنيافيكحياتهقبرهفيحثيأنهفيهوليس،الآخرةالدارفياليقظة

؟الغلاةهؤلاءتصرفمنالدليلمنالمجردةالدعوىهذه!انماتلويحا؟ولا
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الأمةسلفوكلامرسولهوسنةاللهلكتابالمخالفالباطلواعتقادهم

.(1)"وأئمتها

ال!حليل:

ليستبرزخيةحياةهيقبرهفي!ك!نووالنبيحياةأنالسنةأهليعتقد

منسؤالهولابهالتوشليجوزفلاأحكامها،لهاتثبتولاالدنيافيكحياته

وفاتهبعديقظةالدنيافييرىلاور!ك!أنهأيضأالسنةأهليعتقدكما،اللهدون

أنهمفزعموا،والبدعةالأهواءأهلمنطوائفكلهذلكفيوخالف.البتة

ماقبرهفيوهومنهويسأل!ك!نرو،بهيتوشلوأنه،بأعينهميقظةالدنيافييرونه

ذلك:علىبهاستدلواومما،حياتهفيالحاضرونالصحابةمفيسألهكان

المذكور.الحديث

علىأصلأدلالةالحديثفيليسأنهبيانالسابقالمسلكفيسبقوقد

والبدعة.الأهواءأهلعليهبهاستدلما

ابنذكرهما:الصحيحالتوجيهبتوجيههبالحديثاستدلالهمونقفس

الحديث.عليهايدذالتيالصحيحةالمعانيمنالعلمأهلعنونقلهسحمان

.(101-98)صالشاميةالداحضةالشبهعلالشهابيةالمرسلةالصواعق(1)
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم*ول:الفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

بهاالفستذلالأحاديثمنكانمابيان

شرعيآدليلأيحونأنيصلحلا

إلامقبولأصحيحأيكونلا!الثهرسولبحديثالاستدلالكانإذا

يكونلافكذلكعحيحة؟دلالةعليهالمستذذالمعنىعلىدلالتهكانتإذا

دليلأنفسهفييكونأنيصلحمماهوكانإذاإلاصحيحأبهالاستدلال

مسألةأقيعلىبهالمستذذالحديثيكونأن:ذلكويجمعمعتبرأ،شرعيأ

أمرالتيالسنةمن-غيرهماأوحكمأأوعقيدة-والدينالشريعةمسائلمن

فغلهأوبهأقرأولهوامتثالأللقرآنبيانأ!هعنهصدرما:وهيباتباعها،الله

منالذيفالحديث،لهتقريرأأولذلكبيانأأوالنذبأوالإيجابسبيلعلى

!ك!وو.بالنبيفيهويقتدىالدينأبوابكلفيبهيستدذالذيهوالضربهذا

الجبلةمنأمورعلىيدذالذيكالحديث-الحديثمنذلكغيروأما

عنهوردماعلىأو،المحضالدنيويالتصرفأوالعادةأو!روللنبيالبشرية

اجتهدمماأو،بهاللهاختفهمماأومعجزاتهمنكانأو،ورسالتهبعثتهقبلصرو

الأحكاممنن!هم!خماوكذافيه،موافقتهبعدمالوحيوجاء!روالنبيفيه

فيها.!هبالنبيوالاقتداءباتباعهااللهأمرالتيالسنةمنليسفإنه-والشريعة

ممابحديسبباطلهمعلوالبدعةالأهواءأهلاستدلالفإنثتم؟ومن

-معناهعلىالدلالةظاهرالإسنادصحيحكان!انحتى-صفتههذهتكون

ولذا؟،نفسهفيبدليلليسبمااستدلاللأنه؟أساسهمنباطلاستدلالولهو
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نقضفيالهممنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الأدلةمنليسأنهببيانبهنقفاستدلالهمإلىيبادرونالسنةأهلفإن

والبدعةالأهواءأهلاستدلاليسقطوبذلكأصلأ،بهايستدذالتيالشرعية

كعدمه.-عليهبهاستلإذفيما-وجودهويكونجذورهمنويجتثبتمامهبه

بالحديث؟والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفينماذجومن

يأتي:ماشرعيآدليلأيكونأنيصلحلاأنهببيان

:الأولالنموذج

الشبهة:

علىحراءغارفيالبعثةقبل!هبتحئثهوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.(1)المبتدعةالصوفيةالخلوة

الشبهة:نقض

فيهايحتجفبعضهمالخقوات:وأما":تيميةابنالإسلامشيخقال

كانإنالنبوةقبل!هفعلهمافإنخطأ،وهذا.الوحيقبلحراءبغاربتحنثه

نبأهحيثمنوهوفلا،وإلافيهباتباعهمأمورونفنحنالنبوةبعدشرعهقد

أقاموقد،الراشدونخلفاؤهولاحراءغارإلىذلكبعديصعدلمتعالىالله

فيمكةودخلسنة،بضععشرةالهجرةقبلبمكة-عليهاللهصلوات-

،الاعتكافمننوعوصورتهابوجههاوهي،العزلةمنأخصالخلوة":زروقأحمدقالول(1)

تشيرالسنةلكنله،حذلاالقومعندوأكثرهافيه،كانتوربماالمسجد،فيلاولكن

،المواعدةأصلهيإذ،ثلاثونالحقيقةفيوالقصد،الهمهموسىبمواعدةللأربعين

.(251)صالتصوفقواعد."مسلمفيكماشهرآبحراءوالسلامالصلاةعليهوجاور
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

بالمصادرالأصهميلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

حجةفيوأتاها،ليلةعشرينمنقريبأبهاأقامالفتحوعامالقضاء،عمرة

هذاأنوذلك،يقصدهولممنهقريبحراءوغار،ليالأربعبهاوأقامالوداع

لملأنهإتيانهلهمسنهوالمطلبعبدإن:ويقال،الجاهليةفييأتونهكانوا

عليه-اللهصلوات-النبوةبعدبهاجاءالتيالشرعيةالعباداتهذهلهمتكن

مابخلافحراءإتيانعنتغنيفهذهالمساجد،فيوالاعتكافكالصلاة

.(1)"الوحينزولقبلعليهكانوا

الييزانفيوتخقى،والجماعةالجمعةتركمنعندهمكانولهذا":وقال

كانلكونه-!صبالنبييقتديأنهوزعم،جماعةولاجمعةلاحيثوالجبال

التيالشرعيةالعباداتمنلهشرعماتركفي-النبوةقبلحراءغارفيمتحنثا

النبيفإنمخطئا؟كان؟النبوةقبليفعلكانبماواقتدى،رسولهبهاالفهأمر

فيالتحنثمنذلكقبلفعلهمايفعليكنلمبالنبوةاللهأكرمهأنبعد!و

بعدوأتاها،سنةعشرةبضعالنبوةبعدبمكةأقاموقد،ذلكنحوأوحراءغار

غاريقصدولم،الجعرانةعمرةوفي،الفتحغزوةوفي،القضيةعمرةفيالهجرة

يتخلونولاحراء،غاريأتيمنهمأحديكنلمبعدهمنأصحابهوكذلكحراء،

أربعينيةخلوةمنهمأحدعملولا،المنقطعةالأماكنفيوالجماعةالجمعةعن

التيالشرعيةبالعباداتالقهيعبدونكانوابل،بعفالمتأخرينيفعلهكما

الصلوات:مثل،واتباعهبهالإيمانعليهمالقهفرضالذي!هالنبيلهمشرعها

ومثل:المساجد،فيوالاعتكافالصيام:ومثل،الصلواتمنوغيرهاالخمس

.(01/394)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"الجهاد:ومثل،والقراءةوالأدعيةالأذكارأنواع

التحليل:

والثوابللأجرطلبأالمواضعمنموضعلزومأن:السنةأهلعقيدة

منوالبدعةالأهواءأهلوأمامعتبر.صحيحدليلفيهيكونأنيجباللهمن

نأوزعموافيها،يعتزلونخقواتلأنفسهمفابتدعواتابعهمومنالصوفية

ذلك:علىبهاستدلواومما،الصالحاتوالأعمالالقرباتمنهذاعملهم

المذكور.الحديث

صراحةعليهدذماهو:الحديثمنوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

علىبهفاستدلوا،بعثتهقبلالخلقعنفيهواختلائهحراءغار!ولزومهمن

!نرو.بالنبيالاقتداءمنوجعلوهمكالبأيفيالخلوةمطلق

شرعيأ:دليلأيكونأنيصلحلاأنهببيانبالحديثاستدلالهمونقفس

دليلأيكونفلاكذلككانوما،النبوةقبلذلكفعلقدووخصالنبيأن-1

،النبوةبعدبهأمرأوفعلهقد!النبيأنيثبتى!حبهالاستدلاليصحشرعيأ

اتباعها.أوجبالتيالسنةومن،الثهشرعهالذيالدينمنبذلكفيكون

مع-بعثفبعدواحدةمرةولوذلكفعلأنهه!ن!النبيعنيثبتلمأنه-2

إلىهجرتهبعدمرالمحبفيهاووجوده،الزمنمنبرهةبعثتهبعدمكةفيإقامته

علىشرعيأدليلأحراءغارفيتحتفيكونأنيصلحلاوبذلك،-المدينة

مطلقأ.نبؤتهبعديفعلهلملأنه؟المبتدعةالخلوة

.(18/11)الفتاوىمجموع(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المساجدتخصيمقهيبعثتهبعد!صالنبيفعلهاالتيالسنةأن-3

قبليفعلهكانالذيالتحئثوتركهوالذكر،للعبادةولزومهافيهابحالاعتكاف

دليلأيكونأنيصلحلابعثتهقبلالتحنثمنيفعلهكانماأنفظهرابححة،

به.ئستدذشرعيأ

الثاني:النموذج

الشبهة:

دخلاللهإلاإلهلا:قالمن":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.الإيمانمسفىعنالعملإخراجعل"الجنة

الشبهة:نقض

التيبالأحاديثمحتجاحتجفإن":الآجريالحسينأبوالإمامقال

نزولقبلكانتهذه:لهقيل."الجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمن":رويت

اللهنعتهمممن،المسلمينعلماءقولوهذا،لهذكرناتقدمماعلىالفرائف،

ماجملةعنخرجواالذينالمرجئةسوىبهم،يقتدىأئمةوكانوابالعلم!

منيستوحشلاالذينالأئمةوقولبإحسانلهموالتابعونالصحابةعليه

.(1)"بلدكلفيذكرهم

:فقال؟الإيمانعنرجلسألهأنه،عيينةبنسفيانعنبسندهروىثم

يبقىلاحتىوينقص،اللهشاءمايزيد:قالوينقم؟يزيد:قال،وعملقول

يزعمونعندنابقومنصنعكيف:الرجلقال،بيدهسفيانوأشارهذه،مثلمنه

.(1/97)لشريعةا(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

أحكامتقررأنقبلقولهمالقولكان:سفيانقالعمل؟بلاقولالإيمانأن

نأكافةكلهمالناسإلى!نح!همحمدآنبينابعث!اللهإن،وحدودهالإيمان

وأموالهمدماءهمبهاعصمواقالوهافلما،اللهرسولوأنهاللهإلاإلهلا:يقولوا

قلوبهممنذلكصدق!ثاللهعلمفلما،!اللهعلىوحسابهمبحقهاإلا

الإقرارنفعهممايفعلوالملوفواللهففعلوا،فأمرهم،بالصلاةيأمرهمأنأمره

يأمرهمأنأمرهقلوبهممنذلكصدق!الثهعلمفلما،صلاتهمولاالأول

الإقرارنفعهممايفعلوالملواللهفوففعلوا،فأمرهم،المدينةإلىبالهجرة

أمرهمقلوبهممنذلكصدقوتعالىتباركالثهعلمفلما،صلاتهمولاالأول

صلاتهمويصلواكقولهميقولواحتىوأبناءهمآباءهمليقاتلوامكةإلىبالرجوع

رسوليا:فقالأبيهبرأسأحدهمأتىحتىففعلوا،فأمرهم،هجرتهمويهاجروا

ولاالأولالإقرارنفعهممايفعلوالملوفوالله،الكافرينشيخرأسهذا،الله

قلوبهممنذلكصدق!اللهعلمفلما،قتالهمولاهجرتهمولاصلاتهم

ففعلوا،تذللأرؤوسهميحلقواوأنتعبدآبالبيتبالطوافيأمرهمأنأمره

قتلهمولاهجرتهمولاصلاتهمولاالأولالإقرارنفعهممايفعلوالملوفوالله

أموالهممنيأخذأنأمرهقلوبهممنذلكصدق!تاللهعلمفلما،آباءهم

لملواللهفووكثيرها،قليلهابهاأتواحتىففعلوافأمرهمبها،يطهرهمصدقة

آباءهمقتلهمولاهجرتهمولاصلاتهمولاالأولالإقرارنفعهممايفعلوا

.(1)طوافهمولا

.(001-1/99)لشريعةا(1)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

الأصهيلةبالميهادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

السحليل:

بالطاعةيزيدوأنه،وعملوقولاعتقا؟الإيمانأن:السنةأهلعقيدة

الإيمانأنفابتدعواالمرجئةمنوالبدعةالأهواءأهلوأما.بالمعصيةوينقص

.الإيمانمسمىعنالأعمالوأخرجوا،ينقصولايزيدلا

منعليهدذماهو:الحديثمنوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

العمل.علفيهيتصت!أندونبالشهادةأتىمنلمطلقالجنةدخولإيجاب

شرعيآ:دليلأيكونأنيصلحلاأنهببيانبالحديثونقفاستدلالهم

قبلالإسلامأولفيكانأنهوذلك،منسوخةدلالفالحديثأنببيان

شرعيآ؟دليلأيكونأنيصلحلاوالمنسوخ،والنهيالفرائفوالأمرنزول

.المنسوخويتزكبالناسخيعقلوإنما،باتفاقبهالعمليجوزلالأنه

ر!!!!اكع
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الثالثالمب!ث

بالإجمامالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةالصمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلا!منهج:الثانيالمطلب.

.بالإجماع

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

.بالإجماعوالبدعةالأهواء
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جس!نمنقضفيالهممنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةاال!هواءأهلاستدلال

الثالثالمبعث

بالإجما4الاستدلال

الصمهيد

السنةأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلة

منعبادهبهالثهكف!وماالديناعتقادمعرفةالمرء:علما"أوجبإن

طرقهاإلىوالتوصل،واليقينبالدلائلرسلهوتصديقوصفاتهتوحيدهفهم

حجةوأوضحققولأعظممنوكان،والبراهينبالحججعليهاوالاستدلال

الأخياروصحابتهه!ن!اللهرسولقولثم،المبينالحقاللهكتاب:ومعقول

والمقامبمجموعهاالتمسكثم،الصالحونالسلفعليهأجمعماثم،المتقين

أحدثهامماإليهاوالاستماعالبدععنالاجتنابثم،الدينيومإلىعليها

المفلون.

وطرائق،المنقولةالمحفوظةوالآثار،المتبوعةالموروثةالوصايافهذه

،المنصورةالباهرةوالحجج،المشهورةاللائحةوالدلائل،المسلوكةالحق

وعامتهمالناسخاصةمنبعدهمومنوالتابعونالصحابةعليهاعملتالتي

منثم،العالمينرباللهوبينبينهمفيماحجةواعتقدوها،المسلمينمن

سلوكفيواجتهد،المتبعينمنآثارهمواقتفى،المهتدينأئمةمنبهماقتدى

.محسنونهموالذيناتقواالذينمعوكان،المتقينسبيل

الشريعة،منهاجعلىالحججبهذهوداوم،المحجةهذهمثلفيأخذفمن

انفصاملاالتيالوثقىبالعروةوتمسك،والآجلةالعاجلةفيالتبعةدينهفيأمن
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بركتها،ويستعجلبحمايتها،ليتحصنبمثلها؟يتقىالتيبالحئةواتقىلها،

وابتغىعنها،أعرضومن.-اللهشاءإن-والمآلالمعادفيعاقبتهاويحمد

،وأغواهبمغتفاختيارفيأخطأ،تعداهمماسواهايرومأو،يهواهمماغيرهافي

.(1)"وأرفىاهالضلالةسبيلوسلكه

تفاصيلوأما،السنةأهلعندوحجيته(2)الإجماعمنزلةيبتنمامجقلفهذا

سيأتي:فكماذلك

حجةوهو،والدينالعلمأصهولمنالثالث*صلهوالإجماع-1

حقآ:إلايكونولا6الدينمهمصائلجميعفي

والسنةالكتابباتباع:الأمةهذهمنالعذابأهلعنالنجاةأهلامتياز

الذيوالسخةالكتاببعدالثالثالأصلكانولذلكذلك،علىوالاجتماع

.الإجماعهوبهالعملتقديميجب

ويقومالعقائد،وفيالأحكامفيإليهايرجعونالتيالسنةأهلفأصول

ثلاثة:وفرومجها؟أعويهاكقهاالذينئةالأحكايماسينباطفيمنهجهمعليها

.(01-1/9)والجماعةالسضةأهلاعتقادأصولشرح(1)

المسيز)أجمعت:تقول،والعزيمةالنيةإحكام:الأول:معنيانله:لغة:والإجماع(2)

معجمانظر:الأمر(.على)أجمعوا:تقول،الاتفاق:الثاني.(عليهو)أجمعتوالأمز(

العربلسان،(202-102)صالقرآنألفاظمفردات،(1/479)اللغةمقاييس

(8/58-57).

علالأعصارمنعصرفيوفاتهبعدحنررمحمدأمةمجتهدياتفاقلاواصطلاحأ:

.(132)عإرشادالفحول."الأمورمنأمر
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.التاسمنأحدكلاتماللهكلايمعلىيقذمونلافهم،!الفهكتابأؤلها:

ئقذمونلا،وطريقةقذيمنعنهأثزوما!روالفهرسولسئةوثانيها:

الئاس.منأحدقذقيذلكعلى

.الإجماععليهوقعماوثالثها:

ولاسايكهتجللاالذي،المستقيموالضراطالؤشطالمنهجهووهذا

اتتغه)1(.منتشقى

بهامقطوعأحجةكانالدينمسائلمنمسألةأيفيالإجماعثبتومتى

فيجب:والأحكامالعقائدعلىتعالىالثهدلائلمنودليلأ،الشرعحججمن

وحرمت،إليهوالاحتكاموالرجوعبهوالاحتجاجوالاستدلالبهوالعملقبوله

عق.والخروجمخالفف

كلفإنواحد،الثلاثةفمدلولى(والإجماع،والسنة،)الكتاب:قلناإذا"و

الجملة،حيثمنعليهمجمعةوالأمةله،موافقفالرسولالكتابفيما

الرسولسنهماكلوكذلك،الكتاباتباعيوجبمنإلاالمؤمنينفيفليس

ماكلوكذلك،ذلكعلىمجمعونوالمؤمنون،فيهباتباعهيأمرفالقرآن!كضه

لكن،والسنةالكتابفيلماموافقآحقأإلايكونلافإنهالمسلمونعليهأجمع

وحيعليهفينزلالرسولوأما،الرسولعنكلهدينهميتلقونالمسلمون

نأيجبالسنةبهجاءتماكلفليس،...الحكمةهوآخرووحي،القرآن

شرحوشزخيها:،-(3/175)الفتاوىمجموعضمن-الواسطيةالعقيدةانظر:(1)

.(327-2/432)عثيمينابنوشرح،(356-534)صهراسخليلمحمدالشيخ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

عليهيدلأنلابدفإنه،الإجماعأهليقولهمابخلاف،القرآنفيأر!فميكون

وتحليلهونهيهأمرهفيالقهوبينبينهمالواسطةهوالرسولفإن،والسنةالكتاب

.(1)"وتحريمه

لثئ؟فيتترغتمقإنمبئلأقيآؤأوليآلرتعولؤآلهيعوأآدتةآظيعوأءاضنوأآلذينتآتها!:تعالىلقا

ومن!،951:لنساءاا(تأوللينم!خآوخئرلكذلأخرآلؤيروآبآلتؤانكنغئؤمنونوآلرس!وليلتوثآإقرذوة

ؤنضهملإءحهممتؤلىقالؤيةءآتمؤيجينغترشبيليؤتتيغتهدىآتهتتينمابغدمنماآلزس!وذيصثايتي

فغروفيؤتتهؤئبآتآعيونيلتاله!أخيجت\قؤخثركنتتم!،!511:النساءأ(ضجيزاؤسصلىت

لنعولؤأثهدآءوسطاأقةجعفتبهئملكوكذ!،0111:عمرانآلا(بألترآتمنحرؤتؤمنونعون

.!341:البفرة9(لتايمىآغلى

مفارقتها،منوالتحذيرالجماعةبلزومالأمرفيهاالتيالأحاديث:السنةومن

الفرقةوأحاديث،ضلالةعلىالأمةهذهيجمعلااللهأنفيهاالتيوالأحاديث

.(2)المنصورةوالطائفةالناجية

،(3)"مضلضالفهووالتواترالإجماعخالفمن"أحمد:الإمامقال

كتابفيوردبماالسنةأهلمذاهبصحةعلىأستدلثم":اللالكائيوقال

ذكرتهما،جميعافيهماوجدتفإن!وو،اللهرسولعنرويوبمافيها،تعالىالله

.(7/04)الفتاوىمجموع(1)

،(13-ه1/131)الناظرروضة،(471-1/146)الأصولفيالأدلةقواطع:انظر(2)

المنيرالكوكبشرح،(503-498/20)(179-176/19)الفتاوىمجموع

(224-215/2).

.(122)ع-الخلالرواية-أحمدالإمامعقيدة(3)
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جك!نمنقضفيالهصنةأهلج!نم:الأولالفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الصحابةعنإلافيهماأجدلم!ان،ذكرتهالآخردونأحدهمافيوجدت!ان

بأنوارهم؟وش!تضاء،بأقوالهمويهتدىبهم،يقتدىأنورسولهاللهأمرالذين-

فإنبها،احتججت-التأويلمعانيومعرفتهم،والتنزيلالوحيلمشاهدتهم

الشفاقولهمفيالذين،بإحسانلهمالتابعينفعنصحابيعنأثرفيهايكنلم

علأجمعواقدرأيناهمفإذا،والزلفىاللهإلىالقربةبقولهموالتدين،والهدى

بهحكمناكفروهأوبدعتهعليهردواأوقولهأنكرواومن،عليهعؤلناشيء

هذهيحفظونقومهذايومناإلى!اللهرسوللدنمنيزلولمواعتقدناه،

طرقلجهلهالطريقةهذهعنحادمنهلكوإنمابها،ويتدينونالطريقة

.(1)"الاتباع

والهمصلف:الصحابةإجماعهوالمعتبرلاجماع-2

الصدرعليهكانماهو:بهالإحاطةويمكنينضبطوالذيالمعتبرالإجماع

الثلاثةالقرونأهلمنالصالحالسلفثمالصحابةمنالأمةهذهمنالأول

وتفزقتالأمةوانتشرتالاختلافكثربعدهمإذ،وتابعيهمالتابعينمنالفاضلة

بهمالإحاطةفصارت،الأقوالوتنؤعتوالمقالاتوالأهواءالبدعوظهرت

الأمور)2(.أصعبمن

.(1/27)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

للشيخوشزخيها،-(3/175)الفتاوىمجموعضمن-الواسطيةالعقيدةانظر:(2)

.(328-327/2)عثيمينولابن،(355)عهراسخليلمحمد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيال!صنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"الصحابةإجماع:الإجماع"أحمد:الإمامقال

فيأعمارهمأفنواالذينالسنةأهلبهويعمليعلمهإنماالإجماعوهذا

الأعصار.وأئمةوالتابعينالصحابةمنالعلماءأقاويلحصر

بهيعتذلابمن-العقائدبابفي-الإجماعفيعبرةلاانهةثئم؟ومن

لاماالعلممنيعرفومن،كالعوامعندهعلملاومن،والمصجانينكالصبيان

ومن،الحسابودقائقوالنحوواللغةالكلامكأهلالعقائدمعرفةفيلهأثر

خرجواالذينوالبدعةالأهواءأهلعنفضلأ،والسلفالصحابةإجماعبعدجاء

.(2)هنمليسماالإسلامفيوأحدثواالمسبوقالإجماعوخالفواوالجماعةالسنةعن

آمنمنكلعلىيجبجامعأصلفهذا":تيميةابنالإسلامشيخقال

الأولينالسابقينوسبيلالمعلومةالسنةيخالفولا،يتبعهأنورسولهبالثه

السنةخالفمنباتباع،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمن

ولا،المسلمينأئمةمنإمامبدعتهفيمعهوليسسيمالا،القديموالإجماع

،والنزاعالإجماعمسائلفيقولهيعتبرمنولا،الدينفيقولهعلىيعتمدمجتهد

أنهقذرولو.موافقتهعلالإجماعيتوقفولا،بمخالفتهالإجماعينخرمفلا

وباتفاقالمتواترةالسنةعليهبمامخصوفالكانمجتهدعالمذلكفينازع

شرعي،دليلمعهولاالمجتهدينمنليسالمنازعكانإذافكيف،قبلهالأئمة

هامشفيالمذكورةالمراجعوانظر:.(221)ص-الخلالرواية-أحمدالإمامعقيدة(1)

السابقة.الصفحةمن(6)

الناظرروضة،(1/114)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصارانظر:(2)

(1/135-138).
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الفصل

*مهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فير(بغترمجزؤلامدىؤلاكنفو!يخدلمفيآلته،علمبلاالدينفيتكلممناتبع!انما

.(1)"!؟18:الحجا

الصحيحة:الشربعةموازينمنميزانالأجماع-3

فأهل،الصحيحةالشرعئةالثلاثةالأصولهيوالإجماعوالسنةالكتاب

لهمماظاهرةأوباطنةوأعمالأقوالمنالناسعليهماجميعبهايزنونالسنة

خالقهاوما،وقبلوهحقأنهعلموامنهادليللهووجدوافقهافما،بالدينتعلق

.(2)هبأتىمنكانإلأورذوهبطلانهعلموا

الحق:عنوالخارجينللهممنةالمخالفينعلىبهئرذأصلالإجماع-4

مخالفتهجوازعدم:-سبقكما-حجةالإجماعكونمقتضياتمن

أتىمنوأن،للحقومخالفةالهدىعنضلالذلكوأنعنه،والخروج

السنةأوالكتابمنقولهعلىبالدليليطالبفإنهالدينمنأنهاذعىبشيء

به.أتىمابطلانعلىدليلأذلككان!الابهأتىفإن،الإجماعأو

يرذونالتيالقويةالأصولمنالإجماعيجعلونالسنةأهلفإن؟ولذلك

دليلأالقديمالسابقالإجماعمخالفةمجرديجعلونبل،وأهلهالباطلعلبها

:البطلانعلى

.(631-1/621)الفتاوىمجموع(1)

شرحوشزخيها:،-(3/175)الفتاوىمجموع-ضمنالواسطيةالعقيدةانظر:(2)

.(328-2/327)عثيمينابنشرح،(355)صهراسخليلمحمدالثسيخ
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وروينا!اللهكتابمنذكرنافيمانظرمنيكفيولكن":الدارميقال

لهم:فيقولوحديثا،قديماللأمةهؤلاءمخالفةأنيعلمأنالاثار:هذهمن

خلقأنهأنتموزعمغ،الثهكلامسموهبعدهوالأمةورسولهتعالىاللهوجدنا

ناطقبكتابفيهائتواأو،بعدهمنوللأمةولرسولهدئهمخالفةبهذافكفى،الثه

أبدا،بهتأتواولن،مخلوقأنهالعلمأهلمنأحدأواللهرسولعنأثرأو

الإسلاموأهلالثهرسولوأصحاباللهرسولعنالكفرتأثرونوكيف

كتابمنلهاأصللاوبمعانمقلوبةبتفاسيريحتجبعضهمفذهب،؟بعدهم

التيالأغلوطاتهذهدعوا:لبعفهمقلتيقينا.الكفرإلاإجماعولاسنةولا

علىفيهايعتمدالتيبالمنزلةكتابهمناللهينزلكمولن،منكمأعلمبهانحن

الثهعنمنصوصابهأتيناكموقد،آرائكممنشيءفيهايقبلأوتفسيركم

منهمأحدعنفهاتواحقا،الثهكلامأنهبأجمعهاالأمةوعنرسولهوعن

المسلمينلجماعةالمفارقونفأنتموالا،ادعيتمكمااللهخلقأنهمنصوصا

ورسوله،كتابهوعلىاللهعلىالمفترون،اللهآياتفيالملحدونوحديثا،قديما

.(1)"منهمأحدعنتأتواولن

الذيالقرآنهذاأنالإجماعأيضا:لهمويقال":الملطيالحسينأبووقال

خالفتمأينفمنشيء،منهينسخولميبذلولميغئرلماللهرسولمحمدعلىأنزل

.(2)"ضلالإجماعخالفومن،؟ونميمخوبذلغترالقرآنإن:وقلتمالإجماع

.(180)صالجهميةعلىالرد(1)

.(92)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

!مصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

والمجادلوالعالمالأمراء،همالمضلون..فالأئمة.":الإسلامشيخوقال

أئمةمنيقعكما،العالموهوتنرذ،الاعتقادصحيحأحدهمالكنالعلماء،هم

يجادلونالذينوالمتكلمينكالمتفلسفةوالثاني.والجماعةالسنةأهلالفقهاء

احتجاجهم!انما،اللهآياتمنمنسلخونالحقيقةفيأنهممعالقرآنبشبهات

تدفعوالإجماعالسنةفإن؟...عليهواعتماذابهاهتداءلا،للخصمدفغابه

.(1)"شبهق

!ح!!!!اكع

.(01/355)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الاءولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيته4الإجمامنزلة

وانكارحجيته:6بهالعلمإمكانوانكار6لإجماعوقولحإمكانإنكار-1

الجملة-في-الإجماعأنفيالسنةأهلوالبدعةالأهواءأهليجمهوريوافق

حجه.

إلى(الشيعةوبعض،المعتزلةمنالنطام:)وهممنهمطوائفوذهبت

بوقوعه.العلمإمكانإنكارإلىأيضأوذهبوا،الإجماعوقوعإمكانإنكار

والنظام،الشيعةمنوالإمامية،الخوارج:)وهممنهمطوائفذهبتكما

شرعية:حجةنفسهالإجماعيكونأنإنكارإلى(المرجئةوبعض،المعتزلةمن

وأما،الفرقةحدوثقبلحجةالصحابةإجماعإنفقالوا::الخوارجأما

لأنغير؟لاأالخوارج:أيأهمطائفتهمإجماعفيالحجةفقالوا:بعدها

مذهبهم.علىكانمنإلاعندهممؤمنولا،المؤمنينبقولالعبرة

الأمة،دونالمعصومالإمامقولعندهمفالمعتبر:الرافضةالإماميةوأما

منفيهملأنإليهالمصيروجبحكمعلىأجمعواإذاالمسلمينإنوقالوا:

حجة.فيهولكنبحجةليسعندهمنفسهوالإجماع،الإماموهوحجةقوله

فيآحادهاقولوبينالأمةجميعقولبينفيسوي:المعتزليالنظاموأما

مستندهفيالحجةوإنماحجة،الإجماعفييرىولا،الجميععلىالخطأجواز
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)الحجةبهتقومدليلالهيقدرلميظهرلم!انلنا،ظهرإن

إجماععنوالخروج6والهم!لفالصحابةبإجماع*عتدادعدم-2

العلم:أهل

)إمكانالإجماعبأصلمنهماعتذمن-والبدعةالأهواءأهليشترك

الاعتدادعدمفي-ذلكفيخالفومن(وحجيته،بهالعلموإمكان،وقوعه

القرونأهلمنبعدهمفمنالصحابةمنالسلفبإجماع-العقائدأبوابفي-

الخروجويجؤزون،إليهوالاحتكامبهوالاحتجاجالرضىوعدم،الفاضلة

وشتهبدعاوىأوجبوه؟أوذلكاستحبواربمابل،اتباعهوعدمومخالفتهعنه

مذهبهمأو:،الباطنولناالظاهرهوعليهكانواماإن:كقولهم،وضلالات

شك-بلا-وهذا،العباراتمنذلكونحو،وأحكمأعلمومذهبناأسلم

تقديرهاعدمفي(والسنة)الكتابعالوحينصومنلموقفهمامتدادهو

إجماعاتعنللخروجمنهمواحتيالإليها،والتحاكملهاوالتسليمواتباعها

شتههم.وتفتدمذهبهموتبطلوبدعتهمتنقفهواهمالتيوالسلفالصحابة

فيالبرهان،(87)صالفقهأصولفياللمع،(934)صالفقهأصولفيالتبصرةانظر:(1)

السرخسيأصول،(488-1/486)الأصولفيالأدلةقواطع،(1/184)الفقهأصول

المسودة،(11/134)الفتاوىمجموع،(131عر)الناظرروضة،(1/95296-2)

السولنهاية،(253-2/352)المنهاجشرحفيالإبهاج،(282)صالفقهأصولفي

،(491-3/488)الفقهأصولفيالمحيطالبحر،(81-2/80)الوصولمنهاجشرح

.(971-2/491)الفحولإرشاد
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

عنفخرجوا،الجماعةوفارقنقفالإجماعمنأولهموالخوارج

السبلمنسبيلألأنفسهمواختطوا،وقتهمفيالتابعينوأئمةالصحابةإجماع

زعمفي-لأنهم؟إجماعهمهوالمعتترالإجماعجعلواثم،الحقعنالمتفزقة

الذين-الإجماعأهلعلىبالنكيرعادواثم،الإجماعوأهلالجماعةهم-أنفسهم

.!!والجماعةالإجماععنبالخروجعليهمفحكموا-حقأأهلههم

القدرية،من:والبدعةالأهواءأهلفرقمنفرقةكلفعلتوهكذا

وغيرهم.،والصوفية،والمعتزلة،والشيعة،والمرجئة

رسولسنةمنالحجةنذكر-التوفيقوبالته-الانونحن":بطةابنقال

فلمرسولهوسنة!اللهكتابفيكانتإذاالحجةفإن،ذكرهعلىالثهيعينماالله

وإيثاروالإلحادالجحودعلىوالإصراربالبهتإلاحجةعليهمالمخال!يبق

عنذلكفيرويبماأيضاالسنةوسنتبع،والعمىالزيغأهلواتباعالهوى

للمستبصرين،بميرةفيزيادةليكونالمسلمينفقهاءقالتهوماوالتابعينالصحابة

!اجماعنبيهوسنةاللهضبكتابيرفلمالمصطفىطريقخاث!عبدضلفلقد

.(1)"الشقاءعليهكتبفقد،دينهأهل

وتفهموهفاعقلوه-اللهرحمكم،أخوانييا-لكمذكرتهقدمافكل":وقال

عليهوأجمعالصادقالنبيوقالهالناطقالكتاببهنزلمافهوبه،للهودينوا

والحكماءوالعقلاءوالتابعينالصحابةمنالراشدونوالأئمةالصالحالسلف

قلوبهماللهأزاغالذينالقدريةالمشائيممذاهبواحذروا،المسلمينفقهاءمن

.(1/294)المذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

؟...وقراآذنهموفييفقهوهأنأكنةقلوبهمعلىوجعلأبصارهموأعمىفأصمهم

الرسولويعاندالقرآنويجحد،...اعصمنياللهم:يقوللاالملعونالقدريفإن

.(1)"المسلمينإجماعويخالف

ولووالحشو،التقليد)2(منالمسلمينبهقذفواماثم":اللالكائيوقال

المحدثةوآراؤهمالمظلمةأصولهمكانتمذاهبهمحقيقةعنلهمك!ث!ف

ذإتأخلقالحشومنانتحلوهاوبما،أليقبالتقليدكانت؟المنكرةوأقاويلهم

سلفقولإلىيزعمهلمااستنادولا،سابقشرعإلىتمذهبهفيلهإسنادلا

مذاهبهواستخراجبحذقهمخالفيهعلىفخرهإذ،موافقأومخالفباتفاقالأمة

معاندأومارقمنافقإلابدعتهإلىيسبقهلموأنه،الدقائقمنوفكرهبعقله

كتابتقفذمنعلىيعيبأنأصولههذهمنبحقيتيفليسمشاقق،للشريعة

يعترضولملأحكامهماواستسلملهماوأذعنبهماواقتدىرسولهوسنةالله

أنهالمسلمينبإجماعلأن؟عليهيطعنأن-عواستحالةتخزأوبظنعليهما

أسعد،الاتباعوبنور،وأعلمأهدىالرشادسبلوإلى،أقومالحقطريقعلى

التمسكيمكفلاالذيمن؟وأسلمأبعدالاختراعوتكلفالابتداعظلمةومن

ولامتعجبا،أومنكرالاإ!هاللهرسولبسنةالاعتصامولامتأؤلا،لاإاللهبكتاب

.(3)"مستهزيامتمسخرالاإالصالحينوالسلفوالتابعينالصحابةإلىالانتساب

.(2/286)المذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة(1)

الصحابةإجماعرذفيالمريسيعنالدارميذكرهاالتينفسهاالدعوىهيوهذه(2)

.!تقليد!إجماعهمفياتباعهمأنوهي،والسلف

.(41-1/13)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يعني:أالأصلبهذافالقائلون":العمرانيالخيرأبيبنيحىوقال

الصحابةمنالعلماءأقاويلبحصرأعمارهمآفتواالذينالسنةأهلهمأالإجماع

علىبقويمبعدهمالذيناللهدل!عاقزنذهبكلماالأعصار،وأئمةوالتابعين

بذلك.صفتهم

لوجهين:بمعزلهذامنوالقدريةوالمعتزلة

الشرعيةالأحكاممعرفةهو:والفقهالفقهاء،إجماعإلائعتترلاأنهأحدهما:

إلالهممعرفةلاالذينالكلامأهلبخلافيعتذولاالاجتهاد،طريقهاالتي

الصحابةعنذلكئنقلولا،القدريةعلموهذا،والأعراضوالأجسامبالجواهر

بعين.لتاوا

عليهميطعنونوهم،!صالصحابةهمالعلماءعصرأولأن:الثاني

.(1)"؟عنهمالنقللهميسوغفكيفمضى،ماعلى

عنديقفلاولأهلهبهالمعتذللإجماعوالبدعةالأهواءأهلومخالفة

ماإلىذلكيتجاوزإنهبلالاعتقاد،أبوابفيوالسلفالصحابةمخالفةحذ

كلفيالعلمأهلإجماعمخالفةفيجميعأيشتركونإنهمإذذلك،منأبعدهو

إجماعفيكانإذا-وغيرهاوالتفسيروالأصولواللغةكالحديث-عليمأوفن

يرذه.أويخالفهأوومذهبهمينقفقولهمماأولئك

.(1/511)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلىالرذفيالانتصار(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

لأصهميلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

عباسابنعنعكرمةروايةفيتطعنإذمنكوالعجب":الدارميقال

شهابأبيعنالمريسيبشربروايةدعواكلإقامةوتحتج،دعواكيبطلفيما

أبيعنالكلبيوعن،!هممنيدزىلاالذينعيمأبيبننعيمعنالخولاني

.(1)"تركهاعلىالعلمأهلأجمعالتيالأسانيدمنأشبههوما،عباسابنعنصالح

ألفهالذيالكتابعلىوقفتفإنيبعد،أما":(2)الهاديعبدابنوقال

أحمدالعباسأبيالدينتقيالإسلامشيخعلىالردفيالشافعيةقضاةبعض

قدكانأنهوذكرالقبور،إلىالمطتيوإعمالالرحالشدمسألةفيتيميةابن

شفاء:يسميهأناختارأنهزعمثم،الزيارةسفرأنكرمنعلىالغارةشن:سماه

الأحاديثتصحيحعلىمشتملأكتابهفوجدت،الأنامخيرزيارةفيالسقام

الأحاديثتضعيفوعلى،والمكذوبةالواهيةالآثاروتقوية،والموضوعةالمفغفة

عنوصرفهامواضعهاعنوتحريفها،المقبولةالقويةوالآثارالثابتةالصحيحة

المذكورالكتابهذامؤلفورأيت.المردودةالمستنكرةبالتأويلاتظاهرها

الأقوالإلىيعتقدهمماكثيرفيذاهبأ،لهواهمتبعأبرأيهمعجبأمماريأرجلأ

.(464-2/643)المريسيعلىالدارمينقض(1)

العلآمةالعالمالإمام،الدينشمس،الحنبليالمقدسيعبدالهاديبنأحمدبنمحمد(2)

الثوخيبلغهلاماالعلوممنحصل،(ـه570)سنةولد،العلمفنونفيالبارعالناقد

والتاريخوالأصلينوالتفسيروالفقهوالتصريفوالنحوالحديثفيوتفتنالكبار،

والتعديل،بالجرحعارفأ،الحديثوطرقالرجاللأسماءجيدآحافظآوكان،والقراءات

سنةتوفي،والسنةالكتابواتباعالسلفطريقةعلمستقيمآ،الحديثبعللبصيرآ

.(21/012)والنهايةالبداية:انظر.الأربعيندونوهوهـ(474)
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نقضفيالهمشةأهلجك!نم:لو!لااالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

والحججالمخيلةالشبهإلىيعتمدهمماأشياءفيصائرأ،الساقطةوالآراءالشاذة

منأحديوافقهولمإليهايسبقلممواضعفيالإجماعخرقوربما،الداحضة

.(1)"عليهاالأئمة

طائفتهمأفرادأقواليقذمونوالبدعةالأهواءأهلفإن:المقابلوفي

ماأعظممنوهذا،!العلموأهلالسلفمنالغفيرالجئمإجماععلىوفرقتهم

إياهم.اللهوخذلانوضلالهمالهوىوائباعهمجهلهمبهيظهر

وتقليداللهرسولآثاردفعفيأيضاالمعارضواحتج":الدارميقالى

وافتخر،...المريسيغياثبنبشرعنحكاهابحكايةالعلماءمنرواتها

ولا،إسيرينوابنالحسنعنهاسألكأنههذاعنبشربسؤالالمعارض

نإ،للإجماعمخالفاوالسنةبالكتابجاهلاجهمياعنهاسألإنماأنهيعلم

الله،دينفيالمأبونلأنه؟لإصابتهيلتفتلمأصابوإن،خطؤهفعليهأخطأ

المريسىتستفتيوكيفالثه،رسولسنةفيالطاعن،اللهكتابعلىالمتهم

قرحتىالفلالاتهذهفيوتنكيلهبأخذهقئمأنهيوسفأبيعنرويتوقد

.(2)"!؟البصرةإلىمنه

.(91-18)صالسبكيعلالردفيالمنكيالصارم(1)

.(664-2/663)المريسيعلالدارمينقض(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ولا6وضلالا!كمبدع!مجميععلىمطلقآإجماغعندهمليص-3

:يجدوهأنيمكن

جميعفيأنهم:والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةبهتظهرمما

ولاسنةولاكتابمندليلفيهلهمليسوالجماعةالسنةعنبهخرجواما

يدذكما،عليهوحرصهمإليهوالتفايهمبهاهتمامهمعدتميبيرزوهذا،سابقإجماع

.الصادقالنافعالإقرارهوليسوحجيتهبالإجماعمنهمأقزمنإقرارأنعلى

من:دعواكمعلىتتننببرهانتأتواأنمنلكمبد.فلا..":الدارميقال

.(1)"أبدامفبشيءتأتواولن،المسلمينمنإجماعأوماضيةسنةأوناطقكتاب

اللهنزولفي:أيعنيالرواياتهذهنخترعلمأنايقيناعلمتموقد":وقال

عنرويناهابلنفتعلها،ولمالآخرأالليلثلثفيالدنياالسماءإلىليلةكل

مستفيضةوكانت،الأنامإلىوفروعهالدينأصولنقلواالذينالهاديةالأئمة

قدخالفها،منعلىبهاويحتجونبروايتهاويتزينونفيهايتنافسونأيديهمفي

لاأنهببعضهافائتوا،-الثهشاءإن-رويناهاكماورويتموهاذلكعلمتم

تأتونبعفمايكونحتىمنصوصا؟النزولعنهمرويناكمامنصوصاينزل

فيعنهمثبتوماالأمةإجمالحيدقعيتم!الابه،أتيناكممالبعضصذابه

ويتم،!؟نظرائهمقولمنأوقولهممنمنصوعييضذبلامنصوصآالترول

منيع،وأصللازمشيءورواياتهمأقاويلهملأن؟!؟ءيشبلا2شييدقع

بأثرفيهاتأتواأنإلاشيءمنهاأحدأيلزمولابشيء،ليستريحوأقاويلكم

.(42)صالجهميةعلىالرد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نمول:يالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"أبدابهتأتواولن،عنهمرويناماكاستفاضةالأمةمستفيففيثابت

عليهموغلب،وأظهروهالناسعتمقدمارأيتلما"بطة:ابنوقال

دينهم،وتبديلسنتهموتحريفالآراء،وقذائعالأهواءفظائعمن،فاستحسنوه

وتشتيت،أفئدتهمعلىوالعمىالبليةبابوفتح،لفرقتهمسببأذلكصارحتى

الحفالواتخذوا،ظهورهموراءالكتابفنبذوا،جماعتهموتفريق،ألفتهم

واستعملوا،ربهممنالعلمجاءهممابعدمن،أمورهمفيأربابأوالضلال

بالبهتانواحتجوا،بالظنونعليهاالشهاداتوقطعوا،يدعونفيماالخصومات

فيبهلهمبرهانلافيما،يعلمونلاالذيندينهمفيوقفدوا،ينتحلونفيما

مماطرفاالكتابهذافيجمعت،...الإجماعمنفيهعندهمحجةولاالكتاب

لنانقلوهمما،المسلمينوأعلامالدينأئمةعن،نقلناهمماوجقلأ،سمعناه

بهأمروما،المؤمنينمناتبعهمنحفعليهمما،العالمينربرسولعن

.(2)ادلأثرهوالاقتفاءبهديهوالاقتداءطريقفوسلوكبستنهالتمسكمن

!ح!!!!6ر!ص!

.(97)صالجهميةعلىالرد(1)

.(001)صوالديانةالسنةأصولعلوالإبانةالشرح(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

بالإجما4والبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

صحيحغيرإجماعاذعاء

الحجةوهي،الإسلاملأهلالثلاثةالأصولهيوالإجماعوالسنةالكتاب

استدلالأيكونلابهاالاستدلاللكن،والاستدلالوالقبولوالعملالاعتقادفي

وضوابطها،الصحيحةالاستدلالقواعدوفقجاريأكانإذاإلامقبولأصحيحأ

له:يشترطالسنةوأحاديثالكتاببآياتفالاستدلال

مماعليهادلتالتيالصحيحةالمعانيوفقبهاالاستدلاليكونأن-1

وأهليالصحابةوتفاسيزوالسنةالكتابفيالأخرىوالأحاديثالآياتبئنته

.العربولغةالعليم

)صحيحةمقبولةثابتةبهاالمستذذالسنةأحاديثتكونأنإلىإضافة-2

.(حسنةأو

المستذذفالإجماع،بالإجماعالاستدلالفي-أيضأ-يشترطانالأمرانوهذا

منها:،شروطفيهيتوفرأنبدلابه

.(1)أصلهفيثابتأصحيحأالإجماعيكونأن-1

المسلك.هذافيسأتناولهماوهذا(1)
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نقضفيالهم!نةأهلجص!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)انعقادهفيبهميعتذمنهمالإجماعأهليكونأن-2

.(2)إليهن!يسبمنإلىنسبتهتصخأن-3

.(3)وجههعلىبهيستذذأن-4

أصل!،فيثابتآصحيحأالإجماعيكونأن:بالإجماعالاستدلالشروطفمن

لوإذفيها؟الإجماعوجودالمذعىالمسألةفيمعتترخلافهناكيكونفلا

وكانتأصلأ،المسألةتلكفيإجمالحثمةيكنلممعتبرخلاففيهاوجد

كحالبهاستدذمنوحالباطلأ،المذعىوالإجما4،مردودةالإجماعدعوى

.والموضوعوالواهيالضعيفبالحديثاستدلمن

التيالمسألةوفي،وجههعلىبالإجماعيستذذأنأيفأ:شروطهومن

وأعليهيدذماغيرعلىصحيحبإجماعيستذذأنوأماعليها،الإجماعانعقد

صاحبه؟علمردودوهو،صحيحغيراستدلالفهو؟المسائلمنيتناولهماغير

استدلمنكحالذلكفيوحاله،عليهيدذلاماغيرعلىبدليلياستدللأنه

والمسائل.المعانيمنعليهيدذلاماعلىالنبويوالخديثالقرآنيةبالآية

السنة.أهلمسلكهووهذا

لمإجماعأوتيرد،لمبإجماعيستدئواأنإمافإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

وجهه.غيرعلىصحيحبإجماعأو،يثبت

والرابع.الثالثالمسلكينفيسأتناولهماوهذا(1)

الثاني.المسلكفيسأتناولهماوهذا(2)

المسلك.هذافيسأتناولهماوهذا(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:ا!ولالفصل

!صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

لاماالقرآنمنيفهمونالناسمنوكثير":تيميةابنالإسلامشيخقال

فيبيناوقد،العقليعارضذلكويجعلون-فاسدمعنىوهو-عليهيدل

منيذكرونماعامةفيهوذكرنا،والنقلالعقلتعارضدرءمفرد!صنف

ماكانإذاإلايقعلاالتعارضأنوبيتا،والسنةالكتابمعارضةفيالعقليات

مايكونأنأو،البدعأهلكلامعلىالغالبهووهذافاسدأ،معقولأ:شقى

لانصمنفاسدفهموإما،موضوعحديثإما:منهليسالشرعإلىأضيف

.(1)"باطلإجماعنقلوإما،عليهيدل

منها:،لأسبابالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلكوإنما

عدمإلىذلكبهمفأففمى،والسلفالصحابةبإجماعيعتذونلاأنهم-1

والسلفالصحابةإجماعاتأنالمعلومومن،واقتداخوطلمآازوعآبهالعناية

عندمنأحدثواأن:ذلكآثارمنوكانمذؤنة،مشهورةالاعتقادأبوابفي

سلف.فيهالهمليسإجماعاتأنفسهم

عليه،ليستعمدتهملأنأصلأ؟بالإجماعالعنايةأهلمنليسواأنهم-2

الإجماعمنينقلونهمافأكثرولذلك،وقواعدهمومذاهبهمأصولهمعلىوإنما

يقتلإنما":الإسلامشيخقال،الاستدلالأوالنقلفيخطأأوكذبفيهيكون

،والنزاعالإجماعيعرفممنكانإذاالإجماعيخالفغيرهأنيدعيمنقول

الذيالمعترضهذامثليكونلا،ذلكبهيظهرعظيمعلمإلىيحتاجوهذا

هذهمثلفيأصحابهقالماولاإليهانتسبالذيالمذهبنفسيعرفلا

.(424-5/144)النبويةالسنةمنهاج(1)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

علماءإجماغهذامثلتعيرففكيففيها!،وصنففيهاافترىقدالتيالمسألة

.(1)"!؟والاستدلالالنقلفيوتقصيرهقصورهمعالمسلمين

والسنةالكتابمن-واستدلالأنقلأ-الصحيحةالأدلةجميعأن-3

الشناعةودفعمذهبهمتقويةفأرادوا،وقولهممذهبهمبخلافهيوالإجماع

استدلالأ)2(.أوثبوتأالباطلةالإجماعاتبتلكالناس!ايهامأنفسهمعن

غيرإجمالحباذعاءبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

صحيح:

مشروعيةإلىبذلكللتوضلالقبور،زيارةمشروعيةعلالإجماعاذعاء-1

.(3)للزيارةإليهاالزحالشذ

مشروعيةإلىبذلكللتوضل!وو،قبرهزيارةمشروعيةعلالإجماعاذعاء-2

.(4)للزيارةإليهالزحالشذ

.(91-ه1/941)الأخنائيعلىالرد(1)

الجمهور،عندقاطعةحجةوالإجماع":(131)صالناظرروضةفيقدامةابنقال(2)

علعقبثم"حجتهقامتقولكل:والإجماع:وقال،بحجةليس:النظاموقال

."قولهشناعةنفسهعنليدفع":بقولهالنظامقول

الإنسانصيانة،(33.-1/431،327)السبكيعلالردفيالمنكيالصارمانظر:(3)

.(6.-59)صدحلانالشيخوسوسةعن

عنالإنسانصيانة،(344-1/343)السبكيعلىالردفيالمنكيالصارمانظر:(4)

.(97-96)صدحلانالشيخوسوسة

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نميلأول:الفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

مشروعيةإلىبذلكللتوضل!س،قبرهفيحياتهعلىالإجماعاذعاء-3

.(1)قبرهعندبهوالاستشفاعالتوشل

،الإسلامأحكامعليهأجريتبالشهادتيننطقمنأنعلىالإجماعاذعاء-4

التي-والكفرالشركبأفعالأتىوإنالمسلمعصمةإلىبذلكللتوضل

.(2)-بالمقبورواستشفاعأوتوشلأللقبورزيارةيسفونها

وطلبور!ك!بالنبيتعالىاللهإلىالاستشفاعأنعلىالإجماعاذعاء-5

.(3)زئاج:موتهبعدمنهالشفاعة

القبور)4(.الرحالشدجوازعلىالإجماعاذعاء-6

توبتهفإنبالشركردتهكانتإذاالمرتدأنعلىالإجماعاذعاء-7

.(5)-منهوتوبتهالشركعنإقلاعهاشتراطدون:أي-بالشهادتين

تعظيموجوبعلىبالضرورةالدينمنالمعلومبالإجماعالاستدلال-8

.(6)وو!فيهالغلومنوالبدعةالأهواءأهلبهيقومماعلى!و،النبي

(2

(3

(6

.(82-81)صالشاميةالداحضةالشبهعلىالشهابيةالمرسلةالصواعقانظر:

.(035-1/634)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياءانظر:

ماكف،(354-1/353)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياءانظر:

.(581-551)عجرجيسبنداودقلبعلىوالتلبيسالبهرجمنإبليسألقاه

.(442-432)صالأفهامجلاءأوهامعنالظلامغياهبكشفانظر:

.(353-1/352)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياءانظر:

.(99)رعدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانةانظر:
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نقضفيالهممنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وأن،اللهإلاإلهلا)أنشهد:إذاالكافرأنعلىبالإجماعالاستدلال-9

بهمايشهدكانمنعصمةعلى،الإسلامفيدخلفقد(اللهرسولمحمدأ

.(1)هثلالغيرالعبادةأنواعيصرفوهو

على،وتعالىتباركاللهعنالنقمىنفيعلىبالإجماعالاستدلال-15

النقصإثباتيستلزمإثباتهاأنبدعوىاللهأفعالعنوالتعليلالحكمةنفي

.(2)سبحانهحقهفي

!ح!!!!اكع

.(353-2/135)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء:انظر(1)

.(257-206)ع)2(انظر:شفاءالعليل
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصد

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثافيالمسلك

خلافهعلوالواقع،السنةأهلإلىالإجماعفسبة

منإلىنسبتهتصخأن:الإجماعإثباتفيتوفرهاالواجبالشروطمن

إليها.ن!يمبالتيالطائفةعنثابتأالإجماعفيكون،إليهئ!ي!ب

والفقهالحديثكأهل-بابأقيفيطائفهأقيإلىب!نيأنيصخفلا

علىأجمعتأنها-الإسلامأهلعن:فضلأ،والحقالسنةوأهلوالتفسير،

يجمعوالمماإليهمب!نيأنوأما،عنهمثابتأالإجماعذلككانإذاإلاأمير

ذلكإلىأضيفإذافكيفالخطأ،أووالغشالكذبمنفهومامسألةفيعليه

الإجماعذلكخلافعلمنعقدأعينهاالمسألةتلكفيإجماعهميكونأن

.!وضذه؟عنهمالمحكئي

السنة.أهلمسلكهووهذا

أهلمنطوائفإلىإجماعالمحبينسبونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

نقلهماخلافعلىمنعقدأأولئكإجماعويكونما،مسألةعلىوالسنةالعلم

عنهم.هؤلاء

الذيالخاصةعلممنالإجماعدعوىإن":تيميةابنالإسلامشيخقال

ليسبالمخازع،العلمعدممعناهاإنماالعلماء،بأقوالفيهالجزميمكنلا

كالشافعيالأئمةردولهذا؟علمبلاقولذلكفإن،المنازعبنفيالجزممعناه

،القولذلكفيالشافعيوبسط،المعنىبهذاادعاهامنعلىوغيرهماوأحمد

يدريهوما،كذبفقدالإجماعادعىمن":ويقولكثيرا،هذايقولكانوأحمد
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نقضفطالهممنةأهلجم!نماالماول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

نإ":قالثوروأبو،"مخالفاأعلملا:يقولولكنيختلفوا،لمالناسأن

ادعىمنيعرفلاثم."منازعانعلملاأنا:معناهالإجماعمنيذكرالذي

لمنزاعاالإجماعاتمنيذكرهبعفمافيوجدوقدإلاالأمورهذهفيالإجماع

هذايدعيهبمافكيفالأكابرالعلماءادعاءفيهذاكانفإذا،...عليهيطلع

المتنازعالمسألةهذهفيالإجماعادعائهجنسمنوهو،؟الإجماعمنالمعترض

القبورزيارةلمجردالسفرفجعل،الثلاثةالمساجدغيرإلىالسفروهوفيها

وجاهرهمالأنبياءتنفمت!فهوذلكبخلافقالمنوأن،عليهمجمعاأمرا

وأمثالههوظفماخلافعلىهوإنماالمسلمينعلماءمنوالإجماع،بالعداوة

اللهرسولقولأنعلىمجمعونفإنهمعلم،بلاالدينفييتحكمونممن

لزيارةالرحاللشدمتناول(1)"مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا"زو!رو:

القبوركزيارةالثلاثةغيرإلىالرحالشديستحبإنه:قالفمنالقبور...،

ومن،...ص!"للرسولمخالففمعريببلاالإجماعخالفالذيهوفهذا

!كضهالرسولخالففقدمستحبالقبوركزيارةالثلاثةغيرإلىالسفرإن:قال

المساجدأحدإلىسفرفهو!وومسجدهإلىالسفروأما،أمتهعلماءوخالف

الشرعيةالزيارةمنشرعمامسجدهفيفعل!اذاعنه،نهىمماليس،الثلاثة

كانكما،الزيارةهذهفيمحسنفهووعلماللهأمركماوسلمعليهوصلى

أيضاالمسلمونعليهأجمعالذيهووهذا،مسجدهإلىالرحلشدفيمحسنا

إلىشدهاعلىالإجماعفذاكالقبور،زيارةلمجردالرحالتشدلاأنهأجمعواكما

الرحالشديستحبلاأنهعلىالإجماعوهذاحق،الشرعيةوزيارتهمسجده

.(1397)رقم(2/4101)ومسلم،(1321)رقم(1/398)البخاريأخرجه(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منوالعالم،ى!لك!الرسولعننصمعهالإجماعينوكلاحق،الثلاثةغيرإلى

وتمحكالجانبينأحدمنوالإجماعالنصتركمنهووليمسوهذا،هذااتبع

تجمعولممنهافهمهماعلىالإجماعيظنمجملةبألفاظالآخرالجانبفي

منيفهمكمن،تحريمهعلىمجمعايكونقدفهمهمابل،فهمهماعلالأمة

والله،تحريمهعلىمجمعفهذاالثه،دونمنودعاءهمإليهمالحجالزيارة

.(1)"أعلم

نحصهالذيالإجماعمنوالبدعةالأهواءأهلبهاستدذمانماذجومن

خلافه:علىوالواقعطائفةإلى

الإسلامعلماءوكافةالعظاموالمجتهدينالكرامالصحابةإلىنسبتهم-1

أحكامعليهأجيريت(الثهرسولمحمد،النهإلاإلهالا:قالمنأنعلىالإجماغ

ماالشركيةالأعمالمنارتكب!ان،بحالتكفيرهيجوزولاالإسلامأهل

.(2)-الثهإلىبهموتوشلأللأولياءتعظيمآيسمونهمما-ارتكب

يجوزلاأنهعلىكتبهمفيالاتفاقالأربعهالمذاهبأهلإلىنسبتهم-2

الراشدين،والخلفاءالصذيقكفعلبإخراجهايفعللمنإلاالزكاةمانعقتال

فنضواذلكيفعللمومنمنها،وجدماأوالثمانيةأصنافهافييخرجهابأن

عليها.يقاتلأنعنفضلألها،قبضهتحريمعلى

.(197-951)صالأخنائيعلىالرد(1)

.(035-1/347)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء:انظر(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

بالشهادتيننطقمنتكفيريجوزلاأنهدعوىإلىبذلكالتوضليريدون

مطلقآ)1(.

لزيارةالرحالشذمشروعيةعلالإجماعالإسلامعلماءإلىنسبتهم-3

القبور)2(.

!ع!!!!اكع

أهلتكفيرإلىونسبهالإمامالشيخعلىكذبمنعلىالردفيالظلاممصباحانظر:(1)

.(1/045،155)والإسلامالإيمان

.(971-191.951):صالأخنائيعلالردانظر:(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثالثالمسلك

بهيعتذ!لمنإجماعوالمقصود،الإجماعادعاء

الذينأهلهمنوقعإذاإلادعواهتصحولاينعقدولاالإجماعيصخلا

أهلمنالخاصةهم:بإطلاقالمعتبرالإجماعوأهل،انعقادهفيبهميعتذ

الإجماعوأهل،المجتهدونوالمفتونالاجتهادأهلمنالعصروعلماءالعلم

دونالعصرذلكفيبهالعارفونالفنذلكأهل:همالعلمفنونفيالمعتبر

ذلك:ونحووالتواتروالضعفالصحةفيالإجماعفيفالمعتبر،عداهممن

المسائلوفيالفقهاء،جميعقول:الفقهيةالمسائلوفيالمحذثين،جميعقول

...النحويينجميعقول:النحويةالمسائلوفي،الأصوليينجميعقول:الأصولية

جرا.وهلم

بهم:الإجماعينعقدالذين-بإطلاق-المعتبرالإجماعأهلمنفليس

والزيغالضلالوأهلوالمققدة،،والمجانين،والصبيانوالحقال،العوائم،

ولمالعلممنطرلهآجمعومن،-والخرافةالشركأهلعنفضلأ-والفتنة

وليس.-بخاصة-الفنونمنفنفيأوبعامةالاجتهادأهلدرجةبسببهيبلغ

منكان!ان-العلممنيعرفمن:العلمفنونفيالمعتبرالإجماعأهلمن

وتفاصيلوأحكامأدلةمعرفةفيلهأثرلاما-فيهوالتبخرالاجتهادأهل

حصلوإنعلغهيحضللمماإلىبالنسبةعاميأحدكلفإنالآخر،العلم

والنحوواللغةالكلامبأهلالأحكامعلىالإجماعفيعبرةفلا،سواهعلما

عرفوا!ان،الفقهودلائلالأحكامطرقيعرفونلاإذ-الحسابودقائق

يصحلاوماالأخبارمنيصحفيماعبرةولا،-جميعهايعرفونلابعضها
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الإجماعأهلمنيكنلممن:الجملةوعلى،الشأنهذاأهلمنيكنلمبمن

فيبقولهعبرةلافإنهفيهبنفسهيستقللاممنوكانالفنونمنفنفيالمعتبر

لأهليسلمأنعليهيجبوإنماخلافأ،ولاوفاقآلاالفنذلكفيالإجماع

غيرإذ،مسائلهمنمسألةأفيعلىأجمعواإذاالفنذلكفيالمعتبرالإجماع

يتبعأنبعالمليسمنكلفعل،للعالمالقول!انماقول،لهيكونلاالعالم

.(1)العلمأهلإجماع

فالإجماع،الإجماعفيوالضوابطالشروطهذهمراعاةهو:السنةأهلفمسلك

بهويستدلونوينقلونهمخالفتهويحزموناتباعهويوجبونبهيعتذونالذي

وأمطلقأإجماعأذلككانسواءبهم،ينعقدالذينأهلهعنالثابتالإجماعهو

والدين.العلمأبوابمنبابفي

مسائلعلىالإجماعيذعونماكثيرآفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

النظرعندأو،وهلةأولمن-يظهرثموبدعهم،وأهواءهمآراءهمتوافق

وجمهوروالجهالالعوائم:منأهلهغيرإلىالإجماعنسبواأنهم-والتحقيق

منوالتمكنالاجتهادأهلمنوليسدرايةولاعندهفقهلاومنالناس

بخاصة.وبابهاالمسألةتلكفيأوبعامةالعلم

،(482-1/479)الأدلةقواطع،(427-1/442)الفقهأصولفيالبرهانانظر:(1)

-1/012)للآمديالأحكامأصولفيالإحكام،(138-135)صالناظرروضة

فيالإبهاج،(211-1/111)البكريعلىالرد،(18/15)الفتاوىمجموع،(132

،(512-3/905)الفقهأصولفيالمحيطالبحر،(286-2/383)المنهاجشرح

.(313-312)عوالابتداعالاتباعبينالرسولمحبة،(233)صالفحولإرشاد
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:ا!أولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قالوا:؟الأعظمالسوادمنالجهالسألتلو":(1)راهويهبنإسحاققال

وطريقه،ه!نصالنبيبأثرمتمسكعالمالجماعةأنيعلمونولاالنالع!،جماعة

.(2)"الجماعةتركخالفهومن،الجماعةفهووتبعهمعهكانفمن

أنهكما،ورسولهاللهشرعهماإلادينفلا":تيميةابنالإسلامشيخقال

لمدينآلهشرعفقدبالموتىالاستغاثةإلىذهبومن،حرمهماإلاحراملا

وكلامهمالمتأخرينبعضفعلسوىبهمالاستغاثةفيمعهوليسبه،لهيؤذن

المقلدينتقليدمعهفليس،والاختلافالإجماعأهلمنمعدودهوليسممن

الاجتهادأهلاجتهادبدونالدينفيبدعةابتدعومن،المجتهديناجتهادولا

الهدىأهلمنلاوالغيالضلالأهلمنكانالاجتهادلأهلالتقليدأو

.(3)"والرشاد

والحجةالأعظمالسوادجعلواالذينالمختلفونفمسخ":القيمابنوقال

بدعةالسنةوجعلوا،السنةعلىعياراوجعلوهمالجمهور،هموالجماعة

منوقالوا:والأمصار،الأعصارفيوتفردهمأهلهلقلةمنكرا،والمعروف

!انالحقخالفماالشاذأنالمختلفونعرفوماالنار.فيبهاللهشذشذ

،يعقوبأبو،راهويهابن،المروزيالحنظليالتميميمخلدبنإبراهيمبنإسحاق(1)

فيإمامأكان،(ـه161)سنةولد،الحفاظسيد،وقتهفيالمشرقشيخالكبير،الإسام

أعرفلا"أحمد:الإمامقالالاجتهاد،أئمةمن،والفقهوالتفسيروالحديثالحفظ

.(383-11/358)السيرانظر:.(ـه238)سنةتوفي،"نظيراالدنيافيلإسحاق

.(239-9/238)الأولياءحلية(2)

.(121-1/111)البكريعلىالرد(3)
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نقضفيالسنةأهلج!نماثأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

كلهمالناسشذوقد،الشاذونفهم،منهمواحداإلاعليهكلهمالناسكان

حينئذالقضاةوكانت،الجماعةهمفكانوايسيرا،نفراإلاحنبلبنأحمدزمن

هووحدهأحمدالإماموكان،الشاذونهمكلهموأتباعهوالخليفةوالمفتون

.(1)"الجماعة

عليهرأواماإلاالإجماعمنالقبورعبادمعولي!س":عبدالهاديابنوقال

السنن،فيهاوضعفت،والدينالعلمفيهاقلالتيالأعصارفيوالطغامالعوام

إليهوالحجعيدأ،القبراتخاذ:منمعروفأ،والمنكرمنكرأفيهاالمعروفوصار

ومزدلفةبعرفةالحجموقفعنديفعلكماوالدعاءللوقوفمنسكأواتخاذه

القبورعبادقلوبفيوأمثالههذاأنريبولا،الكعبةوحولالجمراتوعند

عليه،ويحضونفيه،ويرغبونإليهيدعونبلعنه،ينهونولاينكرونهلا

علىيوافقهملممنوأن،بحقوقهوالقيام!ووالرسولتعظيممنأنهظانين

لدينقلبوهذا،الواجبللتعظيمتاركمنتقصفهوفيهوخالفهمذلك

.(2)"لهوتغييرالإسلام

وعلماؤهاالأمةمجتهدوالجماعةفييدخل:..هذا.فعلى":الشاطبيوقال

تابعونلأنهم؟حكمهمفيداخلونسواهمومنبها،العاملونالشريعةوأهل

.(3)"بهمومقتدون،لهم

.(398-3/397)الموقعينإعلام(1)

.(343):صالسبكيعلىالردفيالمنكيالصارم(2)

.(2/177)الاعتصام(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

لكانوالهمخذوافيماالعلماءمخالفةعلىتمالؤوادالو:العامةأنوذكر

فلا،الجهالوكثرةالعلماءلقلة؟الأمةظاهرفيالأعظموالسوادالغالبهم

المفارقونهمالعلماء!ان،المطلوبهوالعوامجماعةاتباعإنأحد:يقول

السوادهمالعلماءوأن،بالعكسالأمربل،الحديثفيوالمذمومونللجماعة

وافقوافإنخالفوا،إنللجماعةالمفارقونهموالعوامقلوا،!انالأعظم

.(1)"عليهمالواجبفهو

بالأحاديثاستدلالكوأما،:الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخوقال

ماأعظممنأيضافهذاهذا؟.وأمثال..الأعظموالسوادالأمةإجماعفيهاالتي

كلهم؟العلمأهلبإجماعالأحاديثمعنىهذاوليس،الجهالعلىبهتلبس

غالبباتباعيأمرنافكيفغريبا،سيعودالإسلامأنأخبرص!"النبيفإن

الحق،منأكثريصيرالباطلأن!وويبينكثيرةعظيمةوأحاديث،...؟الناس

الأمةهذهستفترق":!هقولهإلاذلكفييكنلمولوغريبا،يصيرالدينوأن

؟بيانالبيانهذابعدهل"واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلى

العلمأهلكلامنذكرونحن...؟الناسأكثرباتباعهذابعدتأمركيف!ويلك

القيمابنقال.عليهمموهتالذينالجهالليتبينالأحاديثتلكمعنىفي

هذا":قالثمقريبا،ذكرهالسابقكلامهفأورد...الموقعينإعلامفيحم!

السلف،وكلام،التابعينوكلام،الأعظمالسوادتفسيرفيالصحابةكلام

.(2)"...المتأخرينوكلام

.(2/677)لاعتصاما(1)

.(237-1/235)الوهابعبدبنمحمدالإمامالشيخمؤلفات(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

حقيقتهفيوهو-الإجماعمنوالبدعةالأهواءأهلاذعاهمانماذجومن

:-بمخالفتهولابموافقتهالإجماعينعقدولاالإجماعأهلمنليسمنإلىمنسوب

والخلفالسلفمنوالعلماءالصحابةمنالأمةمعظمإجماعاذعاء-1

البدعيالتوشلوالصالحينالصحابةمنوبغيره!روبهالتوسلجوازعلى

.(1)المحرم

والرهباتالرغباتفيالقبورأهلإلىاللجوءجوازعلىالإجماعاذعاء-2

الدعاءوصرف،منهماللهفات!اغاثةالكرباتتفريجوطلب،والطلبات

والنذروالذبحوالاستغاثةوالإنابةوالتوكلوالرجاءوالخوفوالتعظيموالحب

.(2)مهلالعبادةأنواعوسائروالالتجاء

موته،بعد!كلضىبالنبيتعالىاللهإلىالاستشفاعجوازعلىالإجماعاذعاء-3

.(3)وبالغائبين،موتهمبعدوبالصالحين

.(88-2/82)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالفياء:انظر(1)

.(731-1/721)السابقالمصدر:انظر(2)

والتلبيسالبهرجمنإبليسألقاهماكشف،(367-1/358)السابقالمصدرانظر:(3)

.(357-135):صجرجيسبنداودقلبعل
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

الشبهةصاحبطائفةإجماعوالمقصود،الإجماعادعاء

تصحولاينعقدولايصخلاالإجماعأنبيانالسابقالمسلكفيتقدم

صحيحغيرباطلأإجماعأكان!الا،الإجماعأهلمنانعقادهكانإذاإلادعواه

به.معتذولا

فيأومطلقأوالاجتهادالعلمأهلوأنهمالإجماعأهلصفةبيانسبقكما

عبرةولا،الإجماعأهلمنيكنلمكذلكيكنلممنوأن،العلمفنونمنفن

لمخالفته.قيمةولا،انعقادهفيبه

الإجماعأهلفإن:-الأولىبالدرجة-اعتقادمقامهناالمقامكان!اذ

ومن!واللهرسولصحابة:هم-الاعتقادأبوابوفي،بإطلاق-المعتبر

العلمأئمةمننهجهمعلىسارومنالفاضلةالثلاثةالقرونأهلمنتبعهم

الساعة،قيامإلىوالحقالسنةأهليالمنصور؟الناجيةالفرقةمنوالهدى

بعدهم،جاءأوزمنهمفيكانمنعلىحجةإجماعهميكونالذينهمفهؤلاء

وتكون،والجماعةوالسنةالدينلزوممنإجماعهمولزولمواجبأ،واتباعهم

والبدعةالضلالشبلإلىوالجماعةوالسنةالإجماععنخروجأمخالفتهم

والفرقة.والهوى
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نقضفيالسنةأهل!كج:ا!ماولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بإجمالحإلاالاعتقادأبوابفييحتجونلاأنهمهوهنا:السنةأهلومسلك

.(1)قولهمواشتهرعددهمكثرمهماعنهخرجبمنيعتذونولا،أهلهصفةهذه

مذهبهم،وأعيانوفرقتهمبطائفتهميحتجونفهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

العلم،فيالراسخينالسنةوأهلوالسلفللصحابةلموافقتهماعتباليدون

مخالفته،وتحرممتابعتهتجبالذيبهالمعتذالإجماعهوإجماعهمويجعلون

الذيالإجماعكونعنكثيرةأحيالبفييفجحونلاأنهمذلكمنوالأدهى

.!وطائفتهمفرقتهمإجماعالأمرواقعفيهويذعونه

طائفتهمأنيزونلأنهمالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلكوإنما

الإسلامأهلمنغيرهمدون،والإجماعوالجماعةالحقأهلهيوفرقتهم

.إوالهدىالعلمأهلمنبعدهمفمنالصحابةمن

وقولك،تأويلهغيرعلىالقرآنفتأويلكوأيضا":الملطيالحسينأبوقال

إلىورجوعكالعلممنوخروجك،للسلفومخالفتكالفقير،برأيكفيه

وتركت،الأعظمالسوادتركتمضل،ضالفأنت،...بكأولىهوالذيالجهل

.(2)"الواضحةالطريق

أصولشرح،(5)فقرة(66)صؤ(3)فقرة(65)صللبربهاريالسضةشرحانظر:(1)

مجموع،(584-3/564)السنةمنهاج،(433-3/432)والجماعةالسنةأهلاعتقاد

،(1/70)اللهفانإغاثة،(398-3/397)الموقعينإعلام،(3/179)الفتاوى

عبدالوهاببنمحمدالإمامالشيخمؤلفات،(2/759،771،776)الاعتصام

،(62)صالسلفمذاهبفيالتحف،(384-3/383)الأوطارنيل،(1/237-235)

.(1/274،278)المفاتيحمرعاة،(3/44،72)الخالصالدين

.(21)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه(2)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نميول:الفصل

با!لصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

!صالنبيعنالمأثورهوالاعتقادفهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال

ذلكفيذكرتهماوكل،...الناجيةالفرقةاتبعهمومنوهم،!صوأصحابه

لمبعدهممنخالفهم!اذا،ومعناهلفظهبالأسانيدالصحابةعنمأثورفإنه

.(1)"ذلكيضر

رسولعهدعلىالصحابةاتباعالناجيةالفرقةوصفكانفإذا":وقال

السنةأهلهمالناجيةالفرقةكانت،والجماعةالسنةشعاروذلك!ه،الله

وأبهأمرهممماعهدهفيعليهوأصحابههو!صكانمافالسنة،والجماعة

دينهمفرقواماالذينالمجتمعونهموالجماعةهو،فعلهأو،عليهأقرهم

.(2)"شيعاوكانوا

إجماعالواقعفيوهوالإجماغ،والبدعةالأهواءأهلاذعاءنماذجومن

وطائفتهم:فرقتهم

علىاتفقواوأنهمالفرد،الجوهرإثباتعلىالمسلمينإجماعدعوى-1

أفرادآ)3(.تصيرحتىوانقسامهاتجزئتهافيتتناهىالأجسامأن

.(4)موتهمبعدللأولياءالكرامةوقوععلىالسنةأهلإجماعدعوى-2

.(3/179)الفتاوىمجموع(1)

.(458-3/456)السنةمنهاج(2)

.(316-315،244/17)الفتاوىمجموع)3(انظر:

.(56-55)صالكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفيالإنصافانظر:(4)
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نقضفيالسنةأهل!مجيلاول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالحك!نم

الثالث:المطلب

بالإجما4والبدعة،ا!ألاأهلاستدلالنقضنيالسنةأهلمنهح

الأولالمسلك

أصلأالمذ!الإجماعصحةعدمتقرير

غيرعلىحديثأوبآيةولا،يثبتلمبحديثالاستدلاليصحلاأنهكما

عليه.انعقدماغيرعلىأوثابتغيربإجمالحالاستدلاليصحلافكذلكوجههما؟

والبدعةالأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهليسلكهماأولهووهذا

جهتين:منبهاستدلواالذيالإجماعفيينظرونفإنهم،بالإجماع

،ادعاهمنعلىرذوهثابمتيغيركانفإن:نفسهفيثبوتهجهةمن:الأولى

ذلكوكانعحته،عدمالقاطعبالدليلوأثبتوابه،الاستدلالعليهوأنكروا

.جذورهمنواجتثاثهوإبطالهبهالاستدلالنقضفيعندهمكافيأ

منها:وصور،طرقلهوهذا

أصلأ.المسألةتلكفيإجماعثمةيكونأننفي-1

أهلمنأحدينقلهلمبأنهالمذعىالإجماعصحةعدمعلالاستدلال-2

والبدعة.الأهواءأهلمناذعاهمنقبلبهمالمعتذالعلم

اذعيالتيالمسألةتلكفيالمعتبرالقديمالخلافوجودإثبات-3

فيها.الإجماع
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

صالكتابنصويعارضلأنهصحيحأ؟الإجماعذلكيكونأنإحالة-4

تعارضأنالمحالومنجلئة،ظاهرةمصادمةويصادمهاالصريحةوالسنة

تصادمه.أوبعضأبعضهاالصحيحةالأدلة

الثانية.الجهةإلىانتقلواثابتأكان!ان

عليها،انعقدالتيالمسألةعلىبهالاستدلالصحةجهةمن:الثانية

بهاستدذماعلىيدذلافإنه-ثابتأنفسهفيكان!ان-الإجماعأنفيقزرون

صحيح.غيرباطلأعليهبهالاستدلاليجعلوهذا،عليه

،بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

المذعى:الإجماععحةعدمبتقرير

*ول:النموذج

الشبهة:

للتوضلالقبور،زيارةمشروعيةعلىالإجماغوالبدعةالأهواءأهلاذعى

.للزيارةإليهاالزحالشذمشروعيةإلىبذلك

فيسبقماعلىعياضالقاضيحكاهفقد:الإجماعوأما":السبكيقال

القبور،زيارةللرجاليستحبأنهعلىمجمعونالعلماءأنواعلم،الرابعالباب

المسلمينإجماعحكىوممنالمذكور،للحديثبوجوبهابعفالظاهريةقالبل

عنشيبةأبيابنمصنففيرأيتوقد.النوويزكرياأبوالاستحبابعلى

،"ابنتيقبرلزرتالقبورزيارةعننهى!ىالثهرسولأنلولا!:قالالشعبي

لمالشعبيأنمعالناسخيبلغهلمالشعبيأنعلىيحمل-صحإن-وهذا

:قالإبراهيمعنفيهرأيتوكذلك،يقدحلاهذاومثلله،بقولييصرح
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نقضفيال!صنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الكراهةإبراهيميبتنولمعندنا،يثبتلموهذا،"القبورزيارةيكرهونكانون"

ولم،مكروهالزيارةمننوععلىمحمولةتكونفقد،؟يهكيفولاعمن؟

يعارضلاومثلهما،الأثرينهذينغيرالخصمبهيتعلقأنيمكنشيئأأجد

والتابعينالصحابةسيرمنوالمعلومةالمستفيضةوالسننالصريحةالأحاديث

ذلكلكانبالكراهةالتصريحوالنخعيالشعبيعنصحلوبل،بعدهمومن

."عليهاوالتعويلاتباعهايجوزلاالتيالشاذةالأقوالمن

الشبهة:نقض

الخلافثبوتلتحقق؟إجماعالمسألةفيليس":الهاديعبدابنقال

قال،-الدليلحيثمنضعيفأقولهكان!ان-المجتهدينبعضعنفيها

جوازها،فيمختلفالقبورزيارةنفسأنمع:كلامهأثناءفيالإسلامشيخ

النبيعنرويلأنهالقبور؟زيارةقومكره:البخاريشرحفيبطالابنقال

عننهى!هالثهرسولأنلولا:الشعبيوقالعنها،النهيفيأحاديث!ر

القبور،زيارةيكرهونكانوا:النخعيإبراهيموقال،ابنيقبرلزرتالقبورزيارة

عنمالكسئلزياد:بنعليقال:المجموعةوفي:قال،مثلهسيرينابنوعن

فيه،أدنثم-والسلامالصلاةعليه-عنهانهىقدكان:فقالالقبور،زيارة

،الناسعملمنوليسبأسأ،بذلكأزلمخيرأإلايقلولمإنسانذلكفعلفلو

فيومالك،السلفمنطائفةقولفهذازيارتها.يضغفكانأنهعنهوروي

فلمضعفها،الآخروفي،الناسعملمنليس:يقولفيهارخصالذيالقول

شيبةأبيابنرواهوما.الشيخحكاهماانتهىهذا.فيولاهذافيلايستحبها

الثوريفروى،عفأيفتمامصنفهفيالرزاقعبدرواهقدالشعبيعنمصنفهفي
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نماالماول:الفصل

بالمصادرلأصهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

نهى!اللهرسولأنلولا:يقولالشعبيسمعت:قالسعيدبنمجالدعن

مقالوفيه،الشعبيأعمحابمنومجالد،ابنتيقبرلزرتالقبورزيارةعن

القبورزيارةعنالنهيسمعالشعبيوكأن،حفظهلهتلمنالعلمأهللبعض

!ووالثهرسولأنقتادةعنمعمرعنأيضأالرزاقعبدوروى.الناسخيبلغهولم

.منسوخوهو،قتادةمراسيلمنمرسلوهذا"منافليسالقبورزارمن":قال

يكرهونكانوا":قالإبراهيمعنمنصورعنالثوريعنالرزاقعبدوروى

عنهالمع!رضضعفهالذيوهو،إبراهيمإلىثابتصحيحوهذا،"القبورزيارة

يكرهونوكانونكذايفعلونكانوا:النخعيإبراهيميقولىماوكثيرأ،علمبلا

عليأصحابمنالعلمعنهيحملومنشيوخهبهميريدأنهوالظاهركذا،

غيرالمسألةهذهفيالمذكورالإجماعأنوالمقصودوغيرهما.مسعودوابن

لمالإسلاموشيخضعيفآ،فيهاالجمهورخالفمنقولكانوإن،متحقق

منغيرهعنحكاه!انماالجمهور،لقولالمخالفالقولهذاإلىيذهب

.(1)"أعلموالله،العلمأهل

الصحليل:

أهلوأما،محدثةبدعةالقبورلزيارةالرحالشذأن:السنةأهلعقيدة

علىبهاستدلواومما،المشروعةالأمورمنذلكفجعلواوالبدعةالأهواء

مشروعة.القبورزيارةأنعلىالإجماغدعواهم:ذلك

.(33.-431،327)صالسبكيعلالردفيالمنكيالصارم(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الإجماعأنثبتإذاأنه:المذعىبالإجاعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

أيضأ.مشروعةإليهاالرحلبشذزيارتهافإنالقبور؟زيارةمشروعيةعلمنعقد

أصلأ:صحتهعدمبتقريرالإجاعبهذااستدلالهمونقفس

المذعىالمسألةأنوذلكوثابتأ،صحيحأالمذعىالإجماعيكونأننفي

بعضرعنفيهاالخلافثبتقدالقبور(زيارةاستحباب:)وهيالإجماعفيها

لممنومنهمكرهها،منفمنهم:التابعينأئمةمنالمعتبرينالمجتهدين

دعوىينقضوهومعتبر،خلافالخلافوهذا،-أجازها!ان-يستحبها

المسألة.هذهفيالإجماع

الثاني:النموذج

الشبهة:

للتوضول،!قبرهزيارةمشروعيةعلىالإجماغوالبدعةالأهواءأهلاذعى

.للزيارةإليهالزحالشذمشروعيةإلىبذلك

الشريفالشرعخقلةالأئمةمنجماعةنقلقد!:الهيتميحجرابنقال

والخلفالسلفإجماغالسبكيواذعى،"الإجماغوالمعؤذالمدازعليهمالذين

ذلك.على

الشبهة:نقض

والذينوالأنصارالمهاجرين:بالسلفأرادإذا":الهاديعبدابنقال

ذكرناوقد،بالكذبمجاهرةإجماعهمدعوىأنيخفىفلابإحساناتبعوهم

ابنعنإلاهذامنشيءالصحابةمنأحدعنيثبتلمأنهتقدمفيمامرةغير

يصحولمسفر،منالقدومعندللسلامالقبرإتيانعنهثبتفإنه،وحدهعمر
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منلا!ىاللهرسولأصحابمنأحدعليهيوافقهولم،غيرهأحدعنهذا

معمرعنمصنفهفيالرزاقعبدذكروقد.غيرهممنولاالراشدينالنحلفاء

فعلى!ك!النبيأصحابمنأحدأأننعلمما":قالأنهعمربناللهعبيدعن

والخلفالسلفإجماعمخالفةإلىمالكب!نيوكيف،"عمرابنإلاذلك

وحديثأ-قديمأالمدينةأهلبعملزمانهأهلأعلموهو-المسألةهذهفي

الناسوأتبعالمسجدجيرةوهمالصحابةشهدواالذينالتابعينيشاهدوهو

يظنهلاوهذا،الأمةإجماعويخالفالقبرإتيانمنالناذريمنعثمللصحابة

علينهىوقد،الإجماعوأهلوالتابعينالصحابةعلىكاذبجاهلإلابمالك

ذلكوقتهفيوأعلمهمبيفأهلأففلهوالذيالعابدينزينالحسينابن

واحتجفيدعو،فيهافيدخلالقبرعندكانتفرجةإلىيجيءكانالذيالرجل

أنه!ىالنبيعن!طالبأبيبنعليجدهعنأبيهمنسمعهبماعليه

أينمايبلغنيتسليمكمفإنقبورأ،بيوتكمولاعيدأ،قبريتتخذوالا":قال

يقصدأنكرهبيتهأهلشيخعليبنحسنبنحسنعمهابنوكذلك،"كنتم

منذلكأنورأىالمسجد،دخولغيرعندونحوهعليهللسلامالقبرالرجل

:فقالالقبر؟،عندرأيتكماليالقبر:عندرآهالذيللرجلوقالعيدأ،اتخاذه

الثهرسولإن:قالثم،فسلمالمسجددخلتإذا:فقال.!ىالنبيعلىسلمت

اليهودالثهلعنمقابر،بيوتكمتتخذواولاعيدأ،بيتيتتخذوالا!:قال!

،"كثتمحيثماتبلغنيصلاتكمفإن،عليوصلوامساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا

بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدوكذلكسواء.إلابالأندلسومنأنتمما

ابفعنهذكرالتابعينعصرفيالمدينةوقاضيالأعلامالأئمةأحدالزهريعوف
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نقضفيالهمشةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الأعلامالسادةبهؤلاءأفيطن.إتيانهيكرهوكان،قطالقبريأتيلاكانأنهإبراهيم

.(1)"الجلودمظتقشعرالذيالكلامهواللهلعمرفهذا،...الإجماعخالفواأنهم

الخلافثبوتلتحقق،إجماعالمسألةفيليس:أقول"السهسواني)2(:وقال

شيخقال.الدليلحيثمنضعيفأقولهكانوإن،بعفالمجتهدينعنفيها

"جوازها...فيمختلفالقبورزيارةنفسأنمع:كلامهأثناءفيالإسلام

.(3)صفحتينقبلالمتقدمعبدالهاديابنكلامفنقل

السحليل:

بدعة-!قبره:ومنها-القبورلزيارةالرحالشذأن:السنةأهلعقيدة

ومما،المشروعةالأمورمنذلكفجعلواوالبدعةالأهواءأهلوأما،محدثة

!كضه-قبره:ومنها-القبورزيارةأنعلىالإجماغدعواهم:ذلكعلىبهاستدلوا

.!"لز!ارقالرحلشدمشروعيةعلىبذلكليستدلوا؟مشروعة

.(434-343):صالسبكيعلىالردفيالمنكيالصارم(1)

القرنوسطفيولدالنحرير،العلامة،السهسواني،الدينبدرمحمدبنبشيرمحمد(2)

فنونوقرأوالأصولوالفقهوالحديثالتفسيرعلوموتعلم،الهجريعشرالثالث

الفضائلفيالصالحينالسلفتذكاركان،المتداولةوالمنقولاتالمعقولات

وكان،عصرهفيالمطلقالاجتهاددرجةبلخ،للدينالمجددينومن،والكمالات

مشاهيرانظر:.(ـه1326)سنةتوفي،السلفمذاهبعلىالاطلاعفيعصرهوحيد

.(285-3/028)وغيرهمنجدعلماء

.(6.-59):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(3)
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ج!نمنقضفيالههمنةأهلجس!نم:الأولالفصل

بالمصادرلأصهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

نأثبتإذاأنه:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

زيارتهافإن؟-!هقبرهومنها:-القبورزيارةمشروعيةعلىمنعقدالإجماع

أيضآ.مشروعةإليهاالرحلبشذ-!ووقبره:ومنها-قبرهوزيارة

أصلأ:صحتهعدمبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفس

دعوىبل،السلفعنأصلأإجماعالمسألةهذهفييكونأننفي-1

.بالكذبمجاهرةالمسألةهذهفيعنهمالإجماع

يقوملاوحدهوهو،وحدهظع!هنكعمرابنعنإلاذلكيثبتلمأنه-2

.الإجماعبه

بناللهعبد)وهو!هقبرهزيارةعفثبتالذيالوحيدالصحابيأن-3

مابخلافوهذاسفر،منالمدينةإلىقدومهعندإلاذلكعنهيؤثرلمعمر(

الأوقاتكلوفيمطلقآالقبرزيارةاستحبابمنالإجماعاذعىمنإليهيذهب

صحيح.غيرأيضآعمرابنبفعلفالاستدلال،الرحالبشذولو

قولألافعلهعلىيوافقوهفلمعمرابنخالفواجميعهمالصحابةأن-4

الراسخينالعلمأهلمنوتابعيهمالتابعينأعيانمعالحالوكذلكفعلأ،ولا

لهم.المشهود

بخصوعالمذعىالإجماعخلافعنهمثبتالسلفأعيانمنجماعةأن-5

عنه.ونهوه،ذلكفعلمنعلىأنكرواأنهمعنهمثبتفقد،لزيارته!هقبرهإتيان

ثبتقد-!هقبرهومنها-عامةالقبورزيارةاستحبابمسألةأن-6

تصحفلا،التابعينأئمةمنالمعتبرينبعفالمجتهدينعنفيهاالخلاف

فيها.الإجماعحكاية
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثالث:النموذج

الشبهة:

شهد:إذاالكافرأنعلىالمنعقدبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدل

دمهوعصمالإسلامفيدخلفقد(اللهرسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلا)أن

الثه،لغيرالعبادةأنواعيصرفوهوبهمايشهدكانمنعصمةعلى،وماله

الكافرأنعلىالمسلمونأجمع":قولهفيالقيمابنعنالمذكورالإجماعونقلوا

لا.الإسلامفيدخلفقد،اللهرسولمحمدأوأن،الثهإلاإلهلا:قالإذا

الشبهة:نقض

الأصلي،الكافرمنصدرإذاحقهذا:فأقول":سحمانبنسليمانقال

وكذلك،بالشهادتينأقرولوكفرنواقفالإسلاممنبناقضأتىإذاولكن

شيئأجحدقدذلكمعلكنه،الإسلامفيويدممنالأركانبجميععملمن

كفر.مفتخرجهبدعةالإسلامفيوابتدع!كلضووالرسولبهجاءمما

بالشهادتينأقرمنأنعلىالمسلمينإجماععفحكيتالذيالقيموابن

تكفيرعلىالإسلامأهلمنالحجةأهلإجماعحكىقد،الإسلامفيدخلفقد

:"الناجيةللفرقةالإنتصارفيالشافيةالكافية"فيقالكما،الجهمية

البلدانفيالعلماءمنعشرفيخمسونكفرهمتقلدولقد

الطبرانيقبلهحكاهقدبلعنهمحكاهالامامواللالكائي
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يخرجحتىفامتنعبالصلاةأمرمنتكفير:له"الصلاة"كتابفيوذكر

.(1)"قتلوإلاتابفإنيستتابوأنهوقتها،

التحليل:

أتىفقداللهلغيرالعبادةأنواعمنشيئأصرفمنأن:السنةأهلعقيدة

عنهوزالت-بشروطه-بالكفرعليهوحيهمنواقفالإسلاممنبناقفيى

وأالإسلامفيدخلممنكانسواء،للمسلمتكونالتيوالمالالدمعصمة

غيرذلكفجعلواوالبدعةالأهواءأهلوأماابتداة،الإسلامأهلمنكان

الإجماع:ذلكعلىبهاستدلواومما،والمالللدممبيحولاللإسلامناقفيى

الثه(رسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلا)أنشهد:إذاالكافرأنعلىالمنعقد

وماله.دمهوعصمالإسلامفيدخلفقد

نأثبتإذاأنهالمذكور:بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

رسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلا)أنشهد:إذاالكافرأنعلىمنعقدالإجماع

الذيالمسلمتكفيريصحفلا،ومالهدمهوعصمالإسلامفيدخلفقد(الله

وماله.دمهواستحلالابتداءبالشهادتينيشهد

أصلأ:صحتهعدمبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفس

لأنه؟باطلبهالاستدلالولكن،وصحيحثابتنفسهفيالإجماعأن-1

إنماالمذكورالإجماعأن:وذلك،وجههغيروعلىمحلهغيرفيبهاستدلال

بذلكفإنهبالشهادتيننطقإذاالأصليالكافرأن:وهيمعينةمسألةعلىانعقد

.(352-1/135)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(1)
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نقضفيالشةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أتىإذاما:مسألةيتناوللاولكنه،ومالهدمهويعصمالإسلامأهلمنيكون

منبناقفيىابتداءالإسلامأهلمنكانمنأوالإسلامفيدخلالذيالكافر

المسألةفيالثابتبالإجماعفالاستدلال،مختلفتانوالمسألتان،نواقفالإسلام

موضعه.غيرفيواستدلالصحيحغيرباطلالثانيةالمسألةعلىالأولى

المستدلالإجماعبخلافثابتمنعقدإجماعفيهاالثانيةالمسألةأن-2

.-الثهشاءإن-التاليالمسلكفيبيانهسيأتيماوهوعليها،به

وو!!!6!حح
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:ا!فصل

!أصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الغانيالمسلك

اذ!الإجمكاعخلافعلىفنعمدالصحيحالإجماعأنتقرير

وأيقلهلممامسليمإلىب!نيأنالفلالأوالظلمأوالخطأمنكانإذا

بالخيرلهمالمشهودالعلمأهلمنذلكإليهالمنسوبكانإذافكيف،يفعله

إلىالمنسوبالكلامكانإذاكيفبل،؟الأمةفيوالقبولوالمكانةوالفضل

الخطأوسيكون،؟البدعةإلىودعوةالسنةعنوانحرافأضلالأالعالمذلك

إجماعإلىالباطلالفاسدالكلامذلكن!يهـبإذاوأشدأعظموالضلالوالظلم

أشدالبهتانوسيكون،!عامةالإسلامأهلأوالسلفأوالعلمأهلأوالسنةأهل

إجماعهماستقزقدالإجماعذلكإليهمنميمبمنكانإذاخطرأوأعظمإثمأ

.!إليهمئ!ي!بالذيالباطلالإجماعذلكبخلافواشتهر

أهليدعيالتيالمسألةفيالإجماعوجودنفيمجردأنالمعلومومن

كا!؟وجههعلىيكنلمبهالاستدلالأنبيانأوفيها،وجودهوالبدعةالأهواء

أهلأنإلايذعونه،الذيبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفي

بذلك،يكتفونلابالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفونعندماالسنة

بأتئمويقزرون،شديدةعنايةفيهاالإجماعاذعيالتيالمسألةبدراسةيعنونبل

السلفأوالعلمأهلأوالسنةأهل:من-الإجماعإليهمن!يمبمنأنوتحرييربيالز

الإجماعذلكخلافعلىالمستقزالثابتإجماعهمانعقدقد-الإسلامأهلأو

حرصهمومزيد،علمهموواسع،فقههمعظيممنوهذا،إليهمالمنسوبالباطل

.وتقريرهوإظهارهالحقونصر،وتزييفهوكشفهالباطلدحضعلى
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةاثأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

والبدعة،الأهواءأهليدعيهالذيالإجماغالسنةأهلينقفيىنماذجومن

المذعى:الإجماعذلكخلافعلىمنعقدالصحيخالإجماغأنبتقرير

:الأولالنموذج

الشبهة:

العظاموالمجتهدينالكرامالصحابةإجماعوالبدعةالأهواءأهلاذعى

أخيريت(اللهرسولمحمد،اللهإلاإلهالا:قالمنأنعلالإسلامعلماءوكافة

بهالاستدلال:ومرادهم،بحالتكفيرهيجوزولاالإسلامأهلأحكامعليه

تعظيمأيسمونهمما-ارتكبماالشركيةالأعمالمنارتكبمنأنعلى

.بحالتكفيرهيصحفلا-اللهإلىبهموتوشلأللأولياء

الشبهة:نقض

نطقمنأنعلالأمةإجماعدعواهوأما":سحمانبنسليمانقال

فإن،خاطئةكاذبةدعوىفهذه:الإسلامأحكامعليهأجريتبالشهادتين

وقاتلوا،الردةأهلوسقوهم،الزكاةمنعمنقتالعلىأجمعوا!الصحابة

لمالكنالثه،رسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنيشهدونوهم،حنيفةبني

النبيمعالنبوةفيأشيركقدأنهوصدقوه،النبوةفيالكذاتمسيلمةأشركوا

كفروهم."حوو

يكفرلافكيفكافرأ،يكونالنبوةفيالكذابمسيلمةأشركمنكانفإذا

كمابهيستغيثدئه،ندأوجعلهسبحانهالخالقعبادةفيمخلوقأأشركمن

ويذبح،مهماتهجميعفيإليهويلجأ،ويرجوه،اللهمعويدعوه،بالتهيستغيث

."...!؟الثهمعلهوينذرله،

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

اللهإلاإلهلاأنيشهدونوهمهؤلاءالصحابةكفرفقد":قالأنإلى

نأيشهدونوهمالمنافقينورسولهتعالىاللهوكقرالثه،رسولمحمدأوأن

كلهمالعلماءبينخلافلاوكذلك،...الثهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلا

،الإسلامفييدخللمشيءفيوكذبهشيءفيور!لك!اللهرسولصدقإذاالإنسانأن

وجوبوجحدبالتوحيدأقركمن،بعضهوجحدالقرآنببعضآمنإذاوكذلك

أقرأو،الصوموجحدكلهبهذاأقرأو،الزكاةوجحدبالصلاةأقرأو،الصلاة

عبيدبنووكذلك،...الحجوجحدكلهبهذاأقرأو،الصوموجحدكلهبهذا

نأيشهدونكلهم،العباسبنيزمنفيومصرالمغربملكواالذينالقداح

الجمعةويصلون،الإسلامويذعون،اللهرسولمحمدأوأنالثهإلاإلهلا

أجمعفيهنحنمادونأشياءفيالشريعةمخالفةأظهروافلما،والجماعة

المسلمونوغزاهمحرب،بلادبلادهموأن،وقتالهمكفرهمعلىالعلماء

يحصىلامماهذاأمثالإلى،المسلمينبلدانمنبأيديهممااستنقذواحتى

.(1)"يستقصىولا

التحليل:

أتىفقداللهلغيرالعبادةأنواعمنشيئأصرفمنأن:السنةأهلعقيدة

أهلوأما،-بشروطه-بالكفرعليهوخيهمالإسلامنواقضمنبناقفيى

المرءعلىالحكمفيكافيأبالشهادتينالنطقمجردفجعلواوالبدعةالأهواء

أتىمهما-ومالهدمهعصمة:ذلكومن-عليهأحكامهوإجراءبالإسلام

.(35ه-1/347)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(1)
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نقضفطالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

للأولياءتعظيمأيسفونهمما-الثهلغيرالعبادةكصرف-النواقفمن

إلىوبهتانأزورآنسبوهالذيالإجماع:ذلكعلىبهاستدلواومما،والصالحين

العلم.وأهلوالمجتهدينالصحابة

نأعلىيدذأنه:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

داممافعلمهماتكفيرهيجوزولا،بالشهادتيننطقهبمجردمعصومالمسلم

بهما.قدنطق

علىفنعقدالصحيخالإجماغأنبتقريرالإجماعبهذاونقفاستدلالهم

المذعى:الإجماعذلكخلاف

قد-المذعىالإجماعذلكإليهمنيمبالذين-الكرامالصحابةأن-1

خلافه:علىإجماعهموانعقدواستقزثبت

وصذقالكذابمسيلمةبنبوةآمنمنوقتالوتكفيررذةعلىأجمعوافقد.

!ه.محمدمعالنبوةفيأشركهاللهأن

وامتنعبالصلاةفآمن،والزكاةالصلاةبينفزقمنقتالعلىوأجمعوا.

.الزكاةأداءعن

وكقروا،بالشهادتينينطقونكانواأنهممعهؤلاءقتالعلأجمعوافالصحابة

يكنلمبهمانطقهممجردأنعلىمنهمإجماعوهذا،منهمبمسيلمةآمنمن

أتىمنأنوعلى،عليهمالإسلامأحكاموإجراءوالمالالدملعصمةكافيآ

بالشهادتين.ينطقكانوإنحتىيكفرفإنهنواقفالإسلامبناقفمن

عليهم.المذعىالإجماعذلكخلافعلىمنهممنعقدالصحيحالإجماعفهذا
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جم!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ذلكإليهمن!يمبالذين-الإسلامعلماءوكافةالعظامالمجتهدينأن-2

خلافه:علإجماعهموانعقدواستقزثبتقد-المذعىالإجماع

وكذبهشيءفي!كل!هاللهرسولصدقإذاالإنسانأنعلىأجمعوافقد.

الدممعصوميكنولم،أحكامهعليهتجيرولم،الإسلامفييدخللمشيءفي

إذاوكذلك،بتكفيرهالحكمدونحائلأبالشهادتيننطقهيكنولم،والمال

،الصلاةوجوبوجحدبالتوحيدأقركمن،بعضهوجحدالقرآنببعضرآمن

كلهبهذاأقرأو،الصوموجحدكلهبهذاأقرأو،الزكاةوجحدبالصلاةأقرأو

الحج.وجحدكلهبهذاأقرأو،الصوموجحد

الشريعةمخالفةأظهروالماالقداحعبيدبنيوقتالتكفيرعلىوأجمعوا.

.حرببلادبلادهمأنوعلى،ينقفالدينبماوأتوا

هؤلاءإسلامعدمعلىأجمعواالإسلامعلماءوكافةالعظامفالمجتهدون

نأعلىمنهمإجماعوهذا،بالشهادتينينطقونكانوالوحتىوقتالهموكفرهم

الإسلامأحكاموإجراءوالمالالدملعصمةكافيآيكنلمبهمانطقهممجرد

كان!انحتىيكفرفإنهالإسلامنواقضمنبناقضأتىمنأنوعلى،عليهم

بالشهادتين.ينطق

عليهم.المذعىالإجماعذلكخلافعلىمنهممنعقدالصحيحالإجماعفهذا

الثاني:النموذج

الشبهة:

أنهعلىكتبهمفيالأربعةالمذاهبأهلإجماعوالبدعةالأهواءأهلاذعى

للتوضلالصذيق،كفعلبإخراجهايفعللمنإلأالزكاةمانعقتاليجوزلا
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

مطلقأ.بالشهادتيننطقمنتكفيريجوزلاأنهدعوىإلىبذلك

الشبهة:نقض

جهلغزفمن":الشيخآلحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبدقال

الاتفاقعنفضلأ-الآحادعنويحكيهينقلهفيماأمانتهوعدم،الرجلهذا

مايدريلاجاهلإلأبهيعتذولا،لهيصعفيولم،قولهإلىيلتفتلم،-والإجماع

علىاتفقوابليجمعوا؟ولميتفقوالمبحت،كذبالعبارةوهذهفيه،الناس

وعليهميؤديها،حتىالزكاةمانعقتالعليهميجبالإسلامأئمةوأنخلافها،

ابنعليهالإجماعحكىوقد،عليهمجمعوهذا،بالمشروعيفعلواأنذلكفي

إليهينتسبالذي-الحنابلةومذهب،الإجماعفيكتابيهمافيهبيرةوابنحزم

وقفمنيعلمهكماذلك،علىالقتالوجوبفيصريح-المعترضهذا

.(1)"كلامهمعلى

التحليل:

ويحكميكفرفإنهالإسلامنواقضبناقفمنأتىمنأن:السنةأهلعقيدة

الأهواءأهلوأما،بالشهادتينينطقكان!انحتى-بشروطه-بالكفرعليه

،بالإسلامالمرءعلىالحكمفيكافيأبالشهادتينالنطقمجردفجعلواوالبدعة

نسبوهالذيالإجماع:ذلكعلىبهاستدلواومما،وقتالهتكفيرهيجوزلاوأنه

كتبهم.فيالأربعةالمذاهبأهلإلىوبهتانآزورآ

الإيمانأهلتكفيرإلىونشهالإمامالشيخعلكذبمنعلىالردفيالظلاممصباح(1)

.(1/724)لإسلاموا
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

لاأنهعلىيدذأنه:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

الصديق،بكرأبيزمنفيوقعتالتيالحالوفقإلاالزكاةمانعيقتاليجوز

بالشهادتين.ينطقوهوالمسلمقتاليجوزفلا،بالصديقخاعرذلكوأن

علىمنعقدالصحيخالإجماغأنبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفس

المذعى:الإجماعذلكخلاف

الإجماعذلكإليهمن!ي!بالذين-كتبهمفيالأربعةالمذاهبعلماءأن

أئهعلىأجمعوافقد؟خلافهعلىإجماعهموانعقدواستقزثبتقد-المذعى

يؤديها:حتىالزكاةمانعقتالالإسلامأئمةعلىيجب

.الإجماعفيكتابيهمافيهبيرةوابنحزمابنعليهالإجماعحكىوقد.

صريحالإجماعهذااذعىمنإليهينتسبالذيالحنابلةمذهبإنبل.

ذلك.علىالقتالوجوبفي

الزكاةمانعيقتالوجوبعلىأجمعواكتبهمفيالأربعةالمذاهبفعلماء

بالشهادتيننطقهممجردأنعلىيدلوذلكيؤدوها،حتى-عصركلفي-

وأموالهم.دمائهملعصمةكافيأيكنلم

عليهم.المذعىالإجماعذلكخلافعلىمنهممنعقدالصحيحالإجماعفهذا
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثالثالمسلك

بهمعتذبإجماعليسالمذ!الإجماعأنبيان

نأبدلابل،وحسبثابتأيكونأنبالإجماعالاستدلالفيالشأنليس

همالذينأهلهمنمنعقدأيكونوأنبه،الاستدلالصحة:ذلكإلىيضاف

.الإجماعأهل

نإوأمابه،الاستدلالوصححجةكان:كذلكالإجماعكانمافمتى

انعقادهفيبهماعتدادلاممنالإجماعأهلمنليسمنإجماعبهالمقصودكان

وكان،كعدمهوجودهكانبلحجة،يكنلم:-خالفوهأموافقوهسواء-

ليسبمنيحتبئكيفإذ؟والعبثوالتضليلالضلالمننوعأبهالاستدلال

منذلكإنبل،ودينهاللهشرععلىيخكمونوكيف،بحجةوإجماعهقوله

منتشملهبماالأمةعلىودينآودليلأحجةهؤلاءيجغلأن:الموازينقلب

.!وصدقآحقأالإجماعأهلهمالذينالراسخينوالعلمالدينأئمة

الحقعنويضلونهمالناسعلىيمؤهونوالبدعةالأهواءأهلكانولما

العوام:منانعقادهفيلهقيمةلامنبإجماعفيحتخون،الهدىعنويصرفونهم

أعمالفيواقعآكانمنربمابل-والابتداعالانحرافوأهلوالمققدةوالحقال

والسلفالصحابةبإجماعالمسبوقينوالمتأخرين-المكفرةوالبدعالشرك

الأمر،هذاإجلاءعلىيحرصونالسنةأهلفإن؟الراسخينالعلموأهل

ولاإليهيلتفتولالهيؤقيلامنإجماعإلاليسالمذعىالإجماعأنوتقرير

مخالفتهتجببل،الشرعفيلهقيمةلاباطلإجماعفهو؟انعقادهفيبهيعتذ
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

ا!أصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

،0311:يوسف9(بمؤيميينؤلؤخرضتأفاشآ!ثزؤقآ!:تعالىقالكما،وخزقه

قاقلظنآلأاتتبثونآدتعبمنسميليعنيجقوكآلأزفيفمنآ!ثرتيهغن!ق!:تعالىلوقا

وجذتآإبئؤعقومنؤتاؤجئناقي!ترهم!:تعالىوقال،1611:الأنعام1(مخرع!ونإلأهتم

قآتحعوةنمثهوإتييشغقئيهتمصحذقؤتقذ!:تعالىلوقا،2011:الأعراف9(قق!يقينآ!ترقف

.021:سبأ9(تصقميينآئنقييقالأإ

والبدعة،الأهواءأهليدعيهالذيالإجماغالسنةأهلينقفيىنماذجومن

به:معتذبإجماعليسالمذعىالإجماغأنبتقرير

:الأولالنموذج

الشبهة:

منوالعلماءالصحابةمنالأمةمعظمإجماعوالبدعةالأهواءأهلاذعى

والصالحين.الصحابةمنوبغيرهه!ن!بهالتوسلجوازعلىوالخلفالسلف

الشبهة:نقض

التوسلبهمالتوسلجوازعلىأجماعهمأما":سحمانبنسليمانقال

وفاتهم:بعدوأماحق،فهذا:حياتهمحالفيوشفاعتهمبدعائهمالشرعي

قيامبعدفاعلهكفرعلىمجمعونفهم:الشركيالتوسلوأما،...اللهفمعاذ

مكابر.إلاينكرهلا،عليهالحجة
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

في!كضوولقولهيجوز،لاوالإشراكالحرامعلىأكثرهمواجتماع":وقوله

(1)"ضلالةعلأمتيتجتمعلا":-المتواتر:وقيل-الصحيحالحديث

كلهاتجتمعفكيف،111.:عمرانآلا(لهئال!ىأخيىجتؤض\رتخ!بمعتخ:تعالىولقوله

."ضلالةعلىأكثرهاأو

الفرقةوهم،والجماعةالسنةأهلهمالحديثفيبالأمةالمقصود:فأقول

الصحيح:الحديثفيبقولهالمعنيونوهم،الساعةقيامإلىالمنصورونالناجية

يا:قيللماواحدةإلاالنارفيكلها،فرقةوسبعينثلاثعلىأمتيوستفترق!

،(2)"وأصحابياليومعليهأنامامثلعلىكانمن":قال؟هممن،الثهرسول

الذينالأمةمنفهوووخصاللهرسولأصحابعليهكانمامثلعلكانفمن

القبورعبادبخلافكثيرآ،أوكانواقليلأ،الناجيةالفرقةوهمحجة،إجماعهم

ويشركونهم،اللهمعيدعونهمولائجوالصالحينلأولياءوالأنبياءاالمتخذين

ابنعن(036)صسننهفيالترمذيأخرجهمامنها:،طرقعدةمنرويالحديث(1)

!ك!رو-محمدأمة:قالأو-أمتييجمعلااللهإن":قال!اللهرسولأن!عمر

،(54-1/39)الجنةظلالفيالألبانيوصححه."الجماعةمعاللهولد،ضلالةعلى

الشواهد،منعددا(130-3/299)الحبيرالتلخيصفيحجرابنالحافظلهوأورد

ليجمعيكنلماللهفإن،بالجماعةعليك":قال!البدريمسعودأبيأثرمنها:

،7/457،508،516،517)شيبةأبيابنأخرجه-"ضلالةعلحىمحمدأمة

.!الرأيقبلمنيقاللا"ومثله:عقبهوقال،أسانيدهأحدعححو،وغيره(525،155

حديثوهو،(الأممافتراقب)حديثالعلمأهلعندمعروفمشهورالحديث(2)

منالأولالبابفيألفاظهوبيانوأسانيدهبطرقهخزجتهوقدريب،بلاصحيح

الأمم.افتراقحديثفيالعقديةالمباحث)الماجستير(:العالميةدرجةلنيلرسالتي
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الفصل

اثماصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الحاجاتمنهمويطلبون،والملماتالمهماتفيبهمويستغيثون،عبادتهفي

استجابواالذينالإجابةأمةمنليسوافهؤلاء،اللهفات!اغاثةالكرباتوتفريج

لمامخالفون،والسنةالكتابخلافعلىمجتمعونهؤلاءبل،وللرسوللته

الفضيلقالوقد.الضلالةعلىمجمعون،والجماعةالسنةأهلمنالأمةعليه

وإياك،السالكينقلةيغركولا،الهدىطرقالزم":-معناهما-عياضابن

فيحم!القيمابنالحافظقال،..."الهالكينبكثرةتغترولا،الضلالةوطرق

ققدهمنولا،الرفيققلةمنيستوحشلاالصادقفالبصير":اللهفانإغاثة

يمايتوآلقحلىآل!بتنيمنغثئيهمآدتهآنغتم!آلديمت:لأولاالرعيلمرافقةقلبهاستشعرإذا

أحسنوما":قالأنإلى،"...169:ءانلاأ(زييقاؤخ!منأؤثبهكؤآلضئيىؤآلشهد!

حيث:والبدعالحوادثكتابفيإسماعيلبنالرحمنعبدشامةأبوقالما

المتمسككان!انواتباعهالحقلزوم:بهفالمرادالجماعةبلزومالأمرجاء

الأولىالجماعةعليهكانتالذيهوالحقلأنكثيرأ؟لهوالمخالفقليلأبه

عمروقال.بعدهمالباطلأهلكثرةإلىتنظرولا،وأصحابه!كل!نحووالنبيعهدمن

الترابفيواريتهحتىفارقتهفما،باليمنمعاذآصحبت:الأوديميمونابن

عليكم:يقولفسمعتهمسعودبناللهعبدالناسأفقهبعدهصحبتثم،بالشام

:يقولوهوالأياممنيومأسمعتهثم،الجماعةعلاللهيدفإن،بالجماعة

فهيلميقاتها،الصلاةفصلوامواقيتها،عنالصلاةيؤخرونولاةعليكمسيلي

أدريمامحمد،أصحابيا:فقلت،نافلةلكمفإنهامعهموصلوا،الفريضة

:تقولثمعليها،وتحضني،بالجماعةتأمرني:قلت؟ذاكوما:قالتحدثونا؟ما

يا:قال.النافلةوهيالجماعةمعوصل،الفريضةوهي،وحدكالصلاةصل
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الجماعة؟ماتدري،!القريةهذهأهلأفقهأظنككنتقد،ميمونبنعمرو

الحق،وافقماالجماعة،الجماعةفارقواالذيالناسجمهورإن:قاللا،:قلت

كانتبمافعليكالجماعةفسدتإذاحماد:بننعيموقال.وحدككنت!ان

حينئذ.الجماعةأنتفإنك،وحدككنت!انتفسدأنقبلالجماعةعليه

فاصبروا،والجافيالغاليبين-هوإلاإلهلاوالذي-السنة:قالالحسنوعن

لمالذينبقي،فيماالناسأقلكانواالسنةأهلفإن،-الثهرحمكم-عليها

سنتهمعلىوصبروا،البدعأهلمعولاإترافهم،فيالإترافأهلمعيذهبوا

فيالعلماءوكلام.(1)انتهى"فكونوا...اللهشاءإنفكذلك،ربهملقواحتى

كانواالذينهمأنهموذكرواجدآ،كثيرالأعظمالسوادهمالذينالجماعة

لخرجناأقوالهمنذكرذهبناولو!ص،اللهرسولأصحابعليهكانماعلى

همضلالةعلىتجمعلاالتيالأمةأنوالمقصودبالاختصار.المقصودعن

قإن!:فيهماللهقالالذينهمالأكثرينوأنقفوا،!ان،والجماعةالسنةأهل

ؤثؤآلثابيىآ!ثزؤظ!،6111:ملأظا1(آلثهسميليعنيصبمقوكلأزضآففنآ!ثرتيهغ

.(2)"!301:يوسفأ(بمؤمنينخرضت

.(70-1/69)اللهفانإغاثة(1)

.(88-2/82)الماردتىالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الصحليل:

مامفوالممنوع،والممنوعالمشروعمفالتوسلأن:السنةأهلعقيدة

بالأمواتالتوسل:الممنوعومن،الملةعنمخرجكفرهوماومفبدعةهو

التوسلمشروعيةفيرونوالبدعةالأهواءأهلوأما.صالحينكانوا!انوالغائبين

.الممنوعالتوسلهذابهم

معظمأجمعقدأنه:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

-إذأ-فالتوسل؟شركأوحرامعلىيقعأنيمكنلا!اجماعهم،ذلكعلىالأمة

.بالإجماعمشروع

بإجمالحليسالمذعىالإجماغأنبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفر

به:معتد

أهليمنالحقأهل:همضلالةعلىتجتمعلاالتيبالأمةالمقصودأن-1

الإجماعأهلهمفهؤلاء،المنصورةوالطائفةالناجيةالفرقةوالجماعةالسنة

كثيرا.أوكانواقليلأ،حجةإجماعهميكونالذينبهالمعتدالمعتبر

التوسلوأهلالقبورعئادمنوالضلالوالبدعةالأهواءأهلأن-2

كثروامهما-حجةإجماعهميكونالذينالإجماعأهلمنليسواالممنوع

لمامخالفون،والسنةالكتابخلافعلىمجتمعونهمبل،-عددهموبلغ

الضلالة.علىمجمعون،والجماعةالسنةأهلمنالأمةعليه

أهلإجماعهوإنماالشبهةصاحكانقلهالذيالمذعىالإجماعوهذا

به.يعتذولالهقيمةلاإجماعفهو؟والشركالكفروأعمالوالضلالالبدعة
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نقضفطالهشةأهلجص!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثاني:النموذج

الشبهة:

تعالىاللهإلىالاستشفاعجوازعلىالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاذعى

وبالغائبين.،موتهمبعدوبالصالحين،موتهبعد!هبالنبي

الشبهة:نقض

هذاعلىأجمعنعم،:نقول":(1)الشيخآلحسنبنالرحمنعبدقال

كلمعيميلون،ناعقكلأتباع،الرعاعالهمجمنه:أعظمهووماالشرك

إجماعفليس،...وثيقركنإلىيلجئواولم،العلمبنوريستضيئوالمريح،

لمخالفتهم؟الأحكامفيبهيحتجالذيالإجماعأهلمنوليسوا،حجةهؤلاء

منور!ك!محمدالنبيينخاتمبهبعثوما،اللهتوحيدمنالرسلبهجاءتما

أتباعوخالفهم،وأموالهمدمائهمواستحلالأهلهوقتالالشركمنالنهي

وهم،الشركمنفيهوقعواماوأنكرواالتوحيد،منجهلوهمافعرفوا،الرسل

الأوحدالإمامالمشهور،العلامة،الوهابعبدبنمحمدبنحسنبنالرحمنعبد(1)

التاسعةفيوهوحفظهحتىالقرآنوقرأ،(ـه9311)سنةولد،الثانيوالمجددالرباني

إبراهيمنقله،الدرعيةقضاءووليالذكر،وحلقالعلمدروسلازمثم،عمرهمن

منعددعلىفيهاقرأبمصرسنواتثمانفبقي،الدرعيةسقوطبعدمصرإلىباشا

،والكفاحبالجهادالحافلالتاريخله،الثانيةالسعوديةالدولةإبانعادثمالعلماء،

ونشرهالعلمبثفيحياتهوأوقف،جهدهكرسالذي،والإصلاحبالدعوةوالمشرق

.(ـه1285)سنةتوفيالتوحيد،وعقيدة،الإسلامدعوةعنالذبفيقلمهوجرد

.(64-1/58)وغيرهمنجدعلماءمثاهيرانظر:
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نما؟ول:الفصل

بالمصادر*صيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

سلفعليهاجتمعوما،ظاهرةالحقعلىتزاللاالتيوالطائفة،الناجيةالفرقة

وأتباعهمالرسلفإجماع،وقتالهمأهلهومعاداةالشركإنكارمنوأئمتهاالأمةهذه

يلتفتلافباطلخالفهوما،الصحيحالإجماعهووأئمتهاالأمةسلفمن

إلاالمفتريهذاادعاهالذيالإجماغهذايخالفلمولوبه،يحتجولا،إليه

بطلانأ.بهلكفىاللهدينمنالرسلبهجاءتلماومخالفته،الوحيينمصادمة

أنها!صالنبيأخبرالتيالناجيةالفرقةببقاءالإجماعمنادعاهماأيفأويبطل

الحجةهو!اجماعهم،الرسلأتباعفهم،الساعةقيامإلىالحقعلىتزاللا

الهمجوأما؟اللهعندقدرأالأعظمونفهمعددأ،الأقلينهمكانوا!انأيضأ

وإنوقع،ماالشركمنفيهموقعالذين،الإسلامغربةبهماشتدتالذينالرعاع

،...والبدعفيهمالشركلظهور،اللهعندقدرآالأقلونفهمعددأ،الأكثركانوا

صحةعلىتدلكثرتهمأنوظن،الرعاعالهمجعليهبمااغترجاهلمنفكم

فالاحتجاج،!ومذاهبهمآرائهماختلافعلىوالبدعالشركمنعليهكانواما

ؤجذتآ!إتا:بقولهمالمشركينعنتعالىالثهذكرهمايشبهبهموالاقتداءبهم

أعداءمنالمشركونبهاحتجفما،!22:الزخرف(أقفتدونءاثيهمعكإتاوأقةغنىلأءابا

،...!بالبارحةالليلةأشبهفما،الجاهلونأحدثهماعلىهؤلاءبهاحتجالرسل

الشركعلىأجمعواأنهموهو،جرجيسبنداوديحكيهالذيالإجماعهوفهذا

منذكرهالذيالإجماعبهذافحدث،السنةأهلمنبقاياإلاالقرونهذهفي

فحصل،والرسلوالكتبوالفطروالمعقولالمنقوليخالفماالشركأنواع

الذيالصحيحالإجماعوأما،يحصىلامابالتهالكفرأنواعمنالإجماعبهذا

الصحابةإجماعفهووالكتبوالرسلالسليمةوالفطرالصحيحةالعقولإلىيستند
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

أهلمنالحديثوأهلوالمفسرينوالفقهاءوالأئمةوأتباعهموالتابعين

.(1)"المفضلةالثلاثةالقرون

كأن!ووبالنبيبالاستشفاعأرادكانإن!:سحمانبنسليمانوقال

القولفهذا،حرمتهأو،بحقهأومحمد،بجاهأسألكإنياللهم:القائليقول

ويستغيث،يدعوهبأنبالنبيبالاستشفاعأراد!ان،...محرمةمحدثةبدعة

وأيسألهأو،حسبكفيوأنا،أدركنيأو،أغثنياللهرسوليا:يقولكأن،به

مهماتهجميعفيإليهويلجأ،عليهويتوكل،اللهإلاعليهيقدرلامامنهيطلب

هذا:أرادكانفإن؟مضرةدفعأو،منفعةجلبفيواسطةويجعله،وطلباته

وسائطاللهوبينبينهجعلمنأن:الحنابلةكتبمن"الإقناع"فيذكرفقد

تقيالإسلامشيخفيهذكروكذلكإجماعآ.كفر:عليهمويتوكل،يدعوهم

،...رفاكفهوكفرهفيشكومنكافر،فهوطالبأبيبنعليدعامنأن:الدين

عبادإجماعإلااللهم،مجردةفدعوى:جوازهعلىالإجماعانعقاددعوىوأما

.(2)"الأحكامعلىيجمعواأنعنففملأ،الإسلامأهلمنليسواوأولئكالقبور،

السحليل:

منوالصالحينصووبالنبيتعالىاللهإلىالاستشفاعأن:السنةأهلعقيدة

بشرطين:يجوزإنماأمته

وبحضورهم.حياتهمحالفيبهمالاستشفاعيكونأنأحدهما:

.(357-135)صجرجيسبنداودقلبعلىوالتلبيسالبهرجمنإبليسألقاهماكشف(1)

.(88-2/82)المارقالماذقشبهاتردفيالشاردتىالضياء(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:ا!أولالفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

منهم.الدعاءبطلبيكونأن:والثاني

بالجاهأوبالذواتأوالغائبأوبالميتالثهإلىالاستشفاعكانإذاوأما

شركأ.يكونوقدبدعةيكونقدثم،ممنوعمحرمفهو؟ذلكونحووالحرمة

والأمواتبالذواتالثهإلىالاستشفاعمشروعيةفيرونوالبدعةالأهواءأهلوأما

والمنزلة.والحرمةوالجاهوالغائبين

منعقدالإجماعأن:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

والغائبين.وبالأمواتموتهبعد!صبالنبيالاستشفاعجوازعلى

بإجمالحليسالمذعىالإجماغأنبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفس

معتدبه:

من!هالرسولأتباعإجماعهوبهالمعتدالصحيحالإجماعأن-1

منالحديثوأهلوالمفسرينوالفقهاءوالأئمةوأتباعهموالتابعينالصحابة

،المنصورةوالطائفةالناجيةالفرقةمنبعدهمفمنالمففملةالثلاثةالقرونأهل

.-عددأالأقلهمكانوا!ان-حجةإجماعهميكونالذينهمفهؤلاء

أهلالجهلةالمققدةالرعاعالهمجإجماعهوإنماالمذعىالإجماعأن-2

،الأحكامفيبهميحتجالذينالإجماعأهلمنليسواوأولئك،والشركالبدعة

.-الأحكامعلىيجمعواأنعنفضلأ-الإسلامأهلمنليسمنمنهمبل

لهقيمةلاإجمالحهوإنماالشبهةصاحبنقلهالذيالمذعىالإجماعفهذا

به.يعتذولا
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الراجالمسلك

الإجماعمذيىةط!اشعلىهممنبمخالفةالمذ!الإجماعنقض

عليهم،الدالةوالعلامات،والبدعةالأهواءلأهلاللازمةالصفاتمن

:قتادةقال،بينهمفيماواضطرابهمواختلافهمتفزقهم:منهجهمفسادومعالم

وهم،أعمالهممختلفة،أهواؤهممختلفة،شهادتهممختلفةالباطلأهلتجد"

الشخير)2(:بناللهعبدبنمطزفوقال.(1)"الحقأهلعداوةفيمجتمعون

فلمافيه،الحق:القائللقالواحدأهوىكلهاالأهواءهذهكانتلو"

.(3)"يتفزقلاالحقأنعقلذيكلعرفواختلفتتشغبت

فيولوواحدقوليعلىيجتمعواأنعليهمالمتعذرمنفإنه؟ولذلك

!اجماعوالجماعةالسنةعنفيهاخرجواالتيمسائلهممنواحدةمسألة

السنة.وأهلالصحابة

نقضفيكثيرآوالجماعةالسنةأهلمنهايفيدالمطردةالقاعدةوهذه

وفرقتهمبطائفتهميحتجونعندماوالبدعةالأهواءأهليذعيهالذيالإجماع

متابعتهتجبالذيبهالمعتذالإجماعهوإجماعهمويجعلونمذهبهموأعيان

مخالفته.وتحرم

حسن.بإسناد(28/47)البيانجامعفيجريرابنأخرجه(1)

كبارمن،البصري،اللهعبدأبو،العامريالحرشيالشخيربناللهعبدبنمطزف(2)

،كثيرةمناقبله،وأدبوورعفضلذا،وزقادهمالبصرةأهلعئادمنكان،التابعين

.(19-4/09)التهذيبتهذيب.(!95)سنةتوفي

تخريجه.سبق(3)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:ي!ولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

يقزرواأن:المذعىالإجماعنقفهذافيالسنةأهلعليهيحرصفمما

كونهمعهذانفسها،الطائفةتلكأعيانبينمنعقدأصحيحأإجماعأليسأنه

عنفضلأبه،الاستدلاليصخولابهمعتذولاصحيحغيرإجماعأنفسهفي

طوائفمنمعتنةطائفةإجماعلأنهبه؟العملووجوبباعتقادهالأمةإلزام

الصحيح.والإجماعالسنةواتباعوالإجماعالاجتهادأهلمنليستوهي،الأمة

الإجماعذلكمضمونعلىيتفقوالمنفسهاالطائفةتلكأعيانأنثبت!اذا

منينقفالإجماعلأنهوالنقف؟والإبطالالرذفيأبلغذلككانالمذعى

تلكعندحتىمنعقدولاصحيحغيرإجماعأنهويثبتنفسها،الطائفةداخل

الطائفة.

والبدعة،الأهواءأهليدعيهالذيالإجماغالسنةأهلينقفيىنماذجومن

:الإجماعمذعيشاكلةعلىهممنبمخالفة

:الأولالنموذج

الشبهة:

الفرد،الجوهرإثباتعلىالمسلمينإجماغوالبدعةالأهواءأهلاذعى

أفرادآ.تصيرحتىوانقسامهاتجزئتهافيتتناهىالأجسامأنعلىاتفقواوأنهم

الشبهة:نقض

الجواهرمنمركبةالأجسامبأنفالقائلون":تيميةابنالإسلامشيخقال

هيالتيالأعراضيحدث!انما،بنفسهقائقاشيئايحدثلاالثهإن:يقولون

قالمنثم.الأعراضمنذلكوغيروالسكونوالحركةوالافتراقالاجتماع

إنمايحدثهماجميعثمابتداء،أحدثهااللهإن:قالمحدثةالجواهربأنمنهم
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نقضفيالهمشةأهلجم!نميلأمول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أكثرقولوهذاجواهر.ذلكبعدالثهيحدثلافيها،أعراضإحداثهو

نأيظنمنهؤلاءأكابرومن،ونحوهم(1)والأشعريةوالجهميةالمعتزلة

أحدبهيقللمقولوهو،عليهالمسلمينإجماعويذكر،المسلمينمذهبهذا

أهلطوائفمنحتىالأمةجمهوربل؟الأمةجمهورولا،الأمةسلفمن

كلأبوابنالجواهر،منالأجساموتركبالفرد،الجوهرينكرونالكلام

فيفوركابنبكرأبوذلكذكروقدالفرد،الجوهرينكرممنهوأتباعهإمام

،الخلافمنالأشعريوبينبينهوماكلأبابنمقالاتفيصنفهالذيمصنفه

....................................الهشامية)2(قولالفردالجوهرنفيوهكذا

(1

(2

مذهبعلكانالحسنأباإنحيث،الثانيطورهفيالأشعريالحسنأبيأتباع

اللازمةالصفاتإثباتفيكلابابنطريقةسلكثم،عمرهمنالأربعينإلىالمعتزلة

،الأجساموتركيبالأعراضطريقةبصحةوالقولالاختيارلةالصفاتونفيتعالىلثه

الباقلانيبكرأبييدعلىالكلاميةالمادةزيادةأولها:بمراحلالأشعريةمزتوقد

خلطثم،(ـه478:)تالجوينييدعلالاعتزاليةللمادةالجنوحثم،(ـه034:)ت

.(ـه656:)تالرازياللهعبدوأبيهـ(55ه:)تالغزالييدعلىالفلسفيةبالمادةذلك

درء،(1/212)الاستقامة،(12/4.2)(148-147/4)الفتاوىمجموعانظر:

.(154-484)صالمرتادبغية،(422-2/223)السنةمنهاج،(7/97)التعارض

طويلوحد،نهايةولهجسممعبودهأنيزعمالرافضي،الحكمبنهشامأصحاب

...فعبعلبعفهيوفىلا،عمقهمثلوعرضه،عرضهمثلطوله،عميقعريض

الأفعالوقوعقبلعبادهيفعلهبماعالمااللهكانلو:وقال،الباطلمذهبهآخرإلى

الإمامة،فيالإماميةمذهبعلوكان،وتكليفهمالعباداختيارإلامنهيصحلممنهم

يتجزأ.لاالذيالجزءإبطالالنظامأخذوعنه،الجسمأجزاءنهايةبنفييقولوكان

.(15-48)صالفرقبينالفرق،(31،44)صالإسلاميينمقالات:انظر
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حم!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

(4)"أيضاوالنجارية)3((2)الكراميةمنوكثيروالضرارية)1(

(1

(2

(3

(4

أعمالإن:قولهفيالمعتزلةفارق،المعتزلةفرقمنعمرو،بنضرارأصحاب

وهواكتسبهوالآخراللهوهوخلقهأحدهمالفاعقينواحدافعلاوأن،مخلوقةالعباد

كانوكذلكعاجز،ولابجاهلليسأنهقادرعالماللهأنمعنىأنيزعموكانالعبد،

سادسةحاسةيخلقسبحانهاللهأنيزعموكان،لنفسهالباريصفاتسائرفييقول

الإسلاميينعمقالاتانظر:.(وهما)أي:ماهيتهبهايرونللمؤمنينالقيامةيوم

(282-281).

دونباللسانوالتصديقالإقرارهوالإيمانأنإلىذهبوا،كرامبنمحمدأصحاب

وزعمواإيمانا،باللسانالتصديقغيرشيءأوالقلبمعرفةيكونأنوأنكروا،القلب

.(141)صالإسلاميينمقالات:انظر.باللسانلهوالإنكارالجحودهوبالثهالكفرأن

وقدرتهتعالىاللهعلمنفيفيالقدريةالمعتزلةوافقواالنجار،محمدبنالحسينأتباع

تعالى،اللهكلامبحدوثوالقولولبالأبصاررؤيته!احالةالأزليةصفاتهوسائروحياته

وأنهالفعلمعالاستطاعةوأنالعبادأكسابخالقتعالىاللهأنفيالأشاعرةووافقوا

لأهلالمغفرةوجوازالوعيدأبوابوفي،تعالىاللهيريدهماإلاالعالمفييحدثلا

وبرسلهتعالىبالئهالمعرفةهوالإيمانإن:بقولهمالفريقينعنوانفردوا،الذنوب

نإوقالوا:،باللسانوالإقرارلهوالخضوعالمسلمونعليهاأجمعالتيوفرائضه

التيالأعراضوهي،مجتمعةأعراضالجسمإنوقالوا:،ينقصولايزيدالإيمان

ومنمنهالجسميخلولاماوسائروالرائحةوالطعمكاللونعنهاالجسمينفكلا

شيءفليسونحوهماوالجهلكالعلمضدهومنمنهالجسميخلوالذيفأماضده،

.(197-195)صالفرقبينالفرقانظر:.للجسمبعضامنها

.(17/442)الفتاوىمجموع
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نقضفيال!صنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

مختلفونوهمهذا،منأعمعندهمفالجسمالكلامأهلوأما":وقال

ماكل:يقولونفهماصطلاحئا.لفظئاواختلافاعقلئا،كثيزااختلافامعناهفي

كل:منهمكثيرفقالهذا،بعداختلفواثمجسم،فهوحسيةإشارةإليهيشار

أقلالجسم:قالمنمنهمثم،الفردةالجواهرمنمركبفهوكذلككانما

والجواهرالجوهرانبل:وقيل.غيرهإلىينضمأنبشرطجوهزايكونما

وقيل:.ثمانيةبل:وقيل.ستةبل:وقيلفصاعذا.أربعةبل:وقيلفصاعذا.

الأجسامإن:يقولمنقولوهذا،وثلاثوناثنانبل:وقيلعشر.ستةبل

كل:الفلسفةأهلمنآخرونوقال.تنقسملاالتيالجواهرمنمركبةكلها

منكثيروقال.الفردةالجواهرمنلا،والصورةالهيولىمنمركبةالأجسام

منولاهذا،منولاهذامنلامركبةليست:الكلامأهلوغيرالكلامأهل

منوغيرهموالضرارية(1)والكلابيةالهشاميةقولوهذاهذا،منولاهذا

وآخرون،والصورةبالمادةولاالفردبالجوهريقولونلاالكبار،الطوائف

:وغيرهالمعاليأبوقالكماالفرد،الجوهرإثباتعلىالمسلمينإجماعيدعون

تصيرحتىوانقسامهاتجزئهافيتتناهىالأجسامأنعلىالمسلموناتفق

حلولمسألةفيوالمعمزلةالجهميةوافقوا،القطانكلاببنسعيدبناللهعبدأتباع(1)

الاختياريةالأفعالمنوقدرتهبمشيئتهيتعلقمابالئهيقومأننفيوفي،الحوادث

سبحانه،بهاللازمةالصفاتقياموأثبتواونحوها،والسخطوالغضبوالمحبةكالرضا

،كلابابنبطريقةاقتدىالأشعريأنوذلك،الأشعريةمشايخهمالكلابيةويعذ

.الأشاعرةبواسطةخملتأفكارهالكنكفرقةتلاشتوإنالكلابيةنرقةأنكما

والنقلالعقلتعارضدرء،(12/602،366)(5/555)الفتاوىمجموعانظر:

.(1/551)الاستقامة،(2/327)(1/312)الشةمهاج،(2/1،6)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلمنهـمج:الأولالفصل

لأصيلةبا!لصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

البصريالحسينأبوفيهشكوكذلكفيه،هوشكفقدهذاومعأفراذا.

لاالمسلمينأئمةمنأحديقلهلمالقولهذاأنومعلوم.الرازياللهعبدوأبو

المشهورينالعلمأئمةمنأحدولابإحسانلهمالتابعينمنولاالصحابةمن

والمعتزلة،الجهميةمنطائفةالإسلامفيذلكقالمنوأول،المسلمينبين

لملماالإجماعهذاحاكيولكنوعابوه،السلفذمهالذيالكلاممنوهذا

اعتقد؟بذلكيقولمنإلايجدولم،الكلامكتبفيماإلاالدينأصوليعرف

والصورةبالهيولىوالقول،باطلالفردبالجوهروالقول،المسلمينإجماعهذا

.(1)"أخرمواضعفيالمقالاتهذهعلالكلامبسطوقد،باطل

التحليل:

رسولهبهوصفهومانفسهبهوصفمادتهيثبتونأنهم:السنةأهلعقيدة

فيخوضهموعدمبمعانيهاإيمانهممع،وعظمتهبجلالهيليقإثباتأ!كضه

إثباتأناعتقدوالمافإنهمالكلامأهلمنوالبدعةالأهواءأهلوأما.كيفيتها

فيبينهمتفاوتعلى-بعضهاأوكلهانفوهابخلقهاللهتشبيهيستلزمالصفات

عنالمتلففالمبتدعالكلامعلممنفيهخاضوامابسببوذلك،-ذلك

فيمباحثهمفيتناولوهومما،وغيرهمالفلسفةأهلمنوالإلحادالكفرأهل

سبحانه.اللهصفاتنفيإلىبإثباتهتوضلواالذيالفردالجوهر:الكلامعلم

.(17/442)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلح!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

المسلمينأنهو:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

مما-بصفةالثهيوصفلاأنيستلزموإثباتهالفرد،الجوهرإثباتعلىأجمعوا

بخلقه.اللهيشتهلئلا؟-غزضأيسمونه

:الإجماعمذعيشاكلةعلىهممنبمخالفةالإجماعبهذااستدلالهمونقض

أحدبهيقللمفإنه؟البتةالمسلمينإجماعليسالمذعىالإجماعأن-1

منأحدولابإحسانلهمالتابعينمنولاالصحابةمنلاالمسلمينأئمةمن

الأمة.جمهورإجماعليسأنهكما،المسلمينبينالمشهورينالعلمأئمة

الجهميةمنالكلامأهلقولالحقيقةفيهوالمذعىالإجماعأن-2

.والأشاعرةوالمعتزلة

همبل،الكلامأهلجميعبينالبتةعليهمجمعأليسالقولهذاأن-3

ومنوكبرائهمأعيانهممنفإن،الإجماعدعوىفيمؤثرأاختلافأفيهمختلفون

.ينكرهمنالكبارطوائفهم

ومنهم،فيهشكمن(الأشاعرة)وهمالإجماعحكىمنطائفةمنأن-4

.!(الجوينيالمعالي)أبونفسهالإجماعحاكي
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حس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

والتصرفالكرامةوقوععلالسنةأهلإجماغوالبدعةالأهواءأهلاذعى

موتهم.بعدللأولياء

الشبهة:نقض

مريةلاقطيأمر)وهذا:قوله!:(1)الصنعانيإسماعيلبنمحمدقال

شيءكلعلىتعالىكونهأرادإن:أقول.(والجماعةالسنةأهلعندالبتةفيه

بل،المسلمينفرقجميعيقولهفهذا؟قدرتهعنشيءيمتنعلاوأنهقدير،

ثبوتبالإشارةأرادوإن.تعالىالربأثبتلمنفيهنزاعبلاالكتابينوأهل

منالإسفراينيإسحاقأبوفهذا،قالهكماوتصرفهمللأمواتالكرامات

ففلأللأحياءالكراماتفيمعهمنزاعهثبتوقد،(2)نزاعبلاالسنةأهلأئمة

الحسنسلالةمن،الصنعانيثمالكحلانيصلاحبنإسماعيلبنمحمدالسيد(1)

المطلقالمجتهدالكبيرالإمامبالأمير،المعروف،طالبأبىبنعلىبنالحسنابن

مدينةإلىوالدهمعانتقلثمبكحلان،هـ(1599)سنةولد،التصانيفصاحب

وعلماءعلمائهاأكابرعلىالحديثوترأمكةإلىورحلعلمائها،عنوأخذصنعاء

وتظهرصنعاءفيالعلمبرئاسةوتفردالأقرانوفاقالعلومجميعفيوبرعالمدينة

الفقهية،الآراءمنعليهدليلمالاوزيفالتقليدعنونفربالأدلةوعملبالاجتهاد

.(ـه1821)سنةتوفي

:-(1)هامش-العبادعبدالمحسنبنالرزاقعبدأ.د.شيخنافضيلةمحققهقال(2)

."(7/36)تيميةلابنالتعارضدرءوانظر:.الأشاعرةأئمةمنهوبل"
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نقضفيال!همنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

فيدليلفلا؟بذلك(1)والجماعةالسنةأهليقولأنهث!قو.الأمواتعن

علالكلامأطلناوقددليلأ،قولهميكونحتىالإجماعبأهلليسواإذذلك،

فيالرحمانية)الأنفاسمؤلفنافيوالجماعةالسنةبأهلأنفسهمتسميتهم

.(3)"(2)(المدنيةالإفاضةعلىالأبحاث

التحليل:

أيديهمعلىاللهيجريوماالأولياء،بكراماتالتصديق":السنةأهلعقيدة

،والتأثيراتالقدرةوأنواعوالمكاشفاتالعلومأنواعفيالعاداتخوارقمن

فيذعونوالبدعةالأهواءأهلوأما.(4)"القيامةيومإلىفيهاموجودةوهي

بموتهم،تنقطعلاوتصرفاتهمكراماتهموأن،موتهمبعدللأولياءالكرامةوقوع

فسسأل،موتهبعدتصزف!لهالوليأنعلبذلكالاستدلال:ومقصودهم

به.وئتوشلوئدعى

المسلمينأنهو:المذعىبالإجاعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

ذلك.علىأجمعوا

أنفسهمتسميتهمفيلهمنقدهبيانوشأتي،الأشاعرةيقصد":-(3)هامش-وقال(1)

."والجماعةالسنةبأهل

)الذينبأنهمالسنةأهلتعريففيالمصنفعندسيأتيماوانظر":(4)هامش:وقال(2)

خالفواولاالدينفيبدعةيبتدعوالمالذينوأصحابهالمصطفىطريقةعلىكانوا

."(المرسلينسيدطريقة

.(56-55)صالكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفيالإنصاف(3)

.-(3/56)الفتاوىمجموعضمن-الواسطيةالعقيدة(4)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

:الإجماعمذعيشاكلةعلىهممنبمخالفةالإجماعبهذااستدلالهمونقضر

طريقةعلىكانواالذينالسنةأهلإجماعليسالمذعىالإجماعأن-1

سيدطريقةخالفواولاالدينفيبدعةيبتدعوالمالذينوأعحابهالمصطفى

المرسلين.

يسمونالذينالأشاعرةقولالحقيقةفيهوالمذعىالإجماعأن-2

.(السنة)أهل:أنفسهم

منفإن،الأشاعرةجميعبينالبتةعليهمجمعأليسالقولهذاأن-3

فيمعهمنزاعهثبتوقدالإسفراييني،إسحاقأبامذهبهموأعيانأئمتهم

.-الأمواتعنفضلآ-للأحياءالكرامات

ر!!!!6ر!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الثانيالفعلى

الأهوا،أهلاستدلإللهنهجنقضههالسنةأهللهنهح

للؤميولبعةالتادرلممهاباوالبدعة

مباحث:أربعةوفيه

.بالقياسالاستدلا!:الأولالمبحث.

والتابعينالصحابةعنبالآثارالاستدلال:السانيالمبحث.

الأئمة.وبأقوال

بالقواعد.الإستدلال:الثالثالمبحث.

بالعقل.الاستدلال:الرابعالمبحث.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاولىالمب!ث

بالقياسالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالقياسمنزلةالغمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلإلمنهجالثافي:المطلب.

.بالقياس

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

.بالقياسوالبدعةالأهواء
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جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الأولالمبعث

بالقياسالاستدلال

التمهيد

السنةأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة

بينالجامعونوهم،الصريحوالعقلالصحيحالنقلأهلهمالسنةأهل

وذلك،عندهموحجيتهالقياسمنزلةخلالمنذلكويبرزوالاجتهاد،الاتباع

يأتي:كما

أفعالهكلوأنالثه،أفعالفيبالحكمةلايمانمنبالقياسالقول-1

عظيمة:لمصالحسبحانهوتش!بعاته

!ةأفعالهبل؟وحكمةمصلحةلغيرعبثأشيئأيفعللاحكيمسبحانهالله

فعل،بهاأسبابعنناشئةهيكمافعل،لأجلهابالغةحكمةعنصادرة

منعبادهبعق!يعيموقد،التفصيلوجهعلىسبحانهيعلمهاالحكمةوهذه

شاء.بماإلاعلمهمنبشيءيحيطونلاإذ؟إياهئعلمهماذلك

فالحكمة،العالمينعنغنيسبحانهوهو،حكمةفيهفلهاللهخلقهماوكل

شيئين:تتضمن

،بعبادهرحمتهوهيويرضاها،يحبهاسبحانهإليهتعودحكمةأحدهما:

للمحسنوإثابته،التصرفاتبأنواعمملكتهفيوتصرفه،خلقهلأمروتدبيره

وأن،وفضلهعدلهأثرفيوجد؟إساءتهعلىللمسيءومعاقبته،إحسانهعلى
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نقضفيالسنةأهلحص!نم:الأولالباب

والبدعةيلاهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

إلهلاأنهخلقهيعرفوأن،وآياتهوأفعالهوصفاتهبأسمائهسبحانهيعزف

.سواهربولاغيره

بها.ويلتذونبهايفرحونعليهمنعمةهي،عبادهإلىتعودحكمة:والئاني

مشتملةكلهاوتشريعاتهفأفعاله،الخلقلمصالحالأحكاميشرعتعالىوالثه

يشرعوعلاجلفهوالمضار،ودفعالمنافعجلبمنوالمصالحالجكمعلى

الخلقإلىنفعهايعودالتيالمصالحعلىالمشتملةالعلللأجلويفعل

عنوتعالىسبحانههوإليهتعودمصلحةلأجللا،إليهالفقراءالمحتاجين

المصالح،ورعايةبالحكممعفلةوتعالىسبحانهفأفعالهكبيرأ،علوأذلك

كيف،عظيمةومصالحباهرةحكمعلىمشتملةوالنواهيالأوامرفجميع

التيالحكموجوهعلىوالتنبيهالأحكامتعليلمنمملوءانوالسنةوالقرآن

.الأعيانتلكخلقولأجلهاالأحكامتلكشرعلأجلها

الجكمأجلمنالأحكاميشرعبأنهحرورسولهوصرحتعالىصرحوقد

يفرقوأن،المختلفينبينيسويأنسبحانهوأنكر،التشريعبذلكالمنوطة

ذلك.يأبىوعدلهحكمفأنوبئن،المتماثلينبين

الأحكامفيالمعتبرةوالمعانيالمؤثرةوالأوصافللعلةالشارعذكرفكان

واقتضائها،وجدتأينبهاالحكمتعلقعلىللدلالةوالجزئيةالشرعيةالقدرية

تخلفويوجباقتضاءهايعارضلمانعإلاعنهاتخلفهاوعدملأحكامها،

.والأوصافالعللهذهبتعديالحكمولتعديةأثرها،

شأنه:جلوقال،111المؤمنون:هأ(غمثاطقتبهئمآفخييتترأتما!:تعالىقال

لكمجعلتزىأ!:تعالىلقاو،613-53:لقلما1(تكزكفتخكهرن!قاأق!خغئمائئئيينقيفخيريين!
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،212:البفرةأ(تكنميىزقاآلثقرتمنبهءئأخرخقالج!مآءؤآنرذبتل!ؤآ!تملىيرستاالأزضق

لذدآخلي!يمق:سبحانهلوقاالحثر:9،71(يمنكتملاثكيتاآدوتهكابتن!كألاييهون:!توقال

.!23:ئدةلمااأ(يلإشخءتيئغك!تتنا

.(1)هلكبذلكالإيمانمنيتضمنهلمابالقياسيقولونالسنةفأهل

شرعية:حجةالقياس-2

إثباتهعلىالعلماءجمهوراتفقوقد،الشرعيةالحججمنحجةالقياس

ضمنالسنةأهلعلماءمنكثيرذكرهبل،الجملةحيثمنبهوالاحتجاج

:!موسىأبيإلى!الخطاببنعمركتابففيعليها،المتفقالأدلة

اعرف،!السنةأوالكتابفييبلغكلممماصدركفييختلجفيماالفهمالفهم"

وأشبههااللهعندأحبهاإلىفاعمد،ذلكعندالأمورقسثم،والأشباهالأمثال

وقائعفيبالقياسالحكمعلى!الصحابةإجماعووقع.(2)"ترىفيمابالحق

،واستعملوهالسلفإليهأشاروقدالتواتر،حدإلىبمجموعهاتصلكثيرة

منبعدهمومنأيفاالتابعونيزلولمبه،القولوسوغوابه،وأفتوابهوعملوا

.القياسإجازةعلىالأمةعلماء

المستقيمالصراطاقتضاء،(99،379،485-8/36،38،88)الفتاوىمجموعانظر:(1)

،(2/22)السعادةدارمفتاح،(199،206-188)صالعليلشفاء،(2/776)

البيانأضواء،(275)رعالفقهأصولمذكرة،(1/196،198)الموقعينإعلام

.(53-05)اللهأفعالفيوالتعليلالحكمة،(4/412)

تلقاهجليلكتابهذا":القيمابنوقال،(4/062)السننفيالدارقطنيأخرجه(2)

.(1/86)الموقعينإعلام"بالقبولالعلماء
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نقضفيالهمنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

بهالمرادوهو،كتابهمعاللهأنزلهالذيالميزانهوالصحيحوالقياس

الأمثالمنوالاستفادةوالاتعاظبالاعتبارالأمرمنوالسنةالكتابفيوردفيما

فيأيضامعلوموهذا،نظيرهحكمللنظيروأنمنها،الأحكاموأخذالمضروبة

.(1)وأحوالهمعوائدهمفيومستقرالناسلهطير

.711:الورىأ(وآلمجيزانبآلحتيتكتنبآآنرلالدىآلتة!:تعالىلقا

.12:الخر9(آلاتقخرتأؤلي!قآغتبروأ:سبحانهلوقا

هللرصليسمقخاؤزجلأمتمتئبه!ون4لث!زكأيخيهضثلآقخلأآدته!رب!:تعالىوقوله

.!92:لزمراأ(لالهغلمونأكتز!تليتهقثنالحخديمتتؤلاني

بنظيرهللشيءوالحكمالأصلعلىالقياسوأما":(2)ربلاعبدابنقال

تيمية:ابنالإسلامشيخوقال،(3)"السلفمنأحدفيهيختلفلاممافهذا

،2/62)وفضلهالعلمبيانجامع،(55،178،991-1/54)والمتفقهالفقيهانظر:(1)

(11/134)الفتاوىمجموع،(236،424-2/234)الناظرروضة،(65،77

شرح،(209-1/176،187،207)الموقعينإعلام،(20/401)(23/13)

.(4/162)(2/5)المنيرالكوكب

أبو،المالكيالقرطبيالأندلسيالنمريالبرعبدبنمحمدبناللهعبدبنيوسف(2)

ولد،الفائقةالتصانيفصاحبالإسلامشيخالمغربحافظالعلامةالإمامعمر،

حافظفقيهواتباعسنةصاحبمتبحرعلامةمتقنثقةدتنإمام،(ـه368)سنة

عمرهوطالالكبارأدرك،والرجالالحديثوعلوموالخلافبالقراءاتعالممكثر

بتصانيفهوسارتوضغفووثقوصنفوجمعالطلبةعليهوتكاثرسندهوعلا

.(631-18/531)السير:انظر.(ـه634)سنةتوفي،الركبان

.(2/77)وفضلهالعلمبيانجامع(3)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الميزانوأنزل،بالعدلرسلهبعثاللهفإنحق،الصحيحالقياسوكذلك"

ابنوقال،(1)"العدلبهيعرفوماالعدليتضمنوالميزان،الكتابمع

.(2)"كتابهمعأنزلهالذيالميزانهوأالقياسمن:أيعنيفالصحيح":القيم

الصىالدليليعارضولانفهمهمه،فييتناقضلاالصحيحالقياس-3
الصحيحةلأقيهم!ةمعيتعارضلاأنهكما6يناقضهولاوالهمهمنةالكتابمن

يناقض!سا:ولا

نفسه،فييتناقضلاالكتابأنوكما،والميزانالكتابسبحانهالثهأنزل

فلا،نفسهيتناقففيلا:الصحيحالميزانفكذلكبعضا،ينالهفبعضهولا

يتناقفولابعضأ،بعضهايناقضرولا،الصحيحةالأقيسةدلالةتتناقض

بل،الصحيحوالقياسالصريحالنصتتناقفدلالةفلا،والميزانالكتاب

بعضهاويشهدبعضأبعضهايصدق،متناصرةمتعاضدةمتصادقةكلها

أبدأ،سنةأوكتابمنالصحيحالنف!الصحيحيناقفالقياسقفلالبعف،

العقلتخالفلاأخبارهأنفكماوأوامر،أخبار،:نوعانعالشارعونصو

جملةأو،جملةبهيشهدماعلىويشهديوافقهنوع:نوعانهيبل،الصحيح

حيثمنأدركهوإنتفصيلهبإدراكالاستقلالعنيعجزونوعوتفصيلآ.

ونوع،والميزانالقياسبهيشهدنوع:نوعانسبحانهأوامرهفهكذا.الجملة

الأخبارفيالثالثالقسمأنوكما،يخالفهلاولكنبهبالشهادةيستقللا

.(01/176)الفتاوىمجموع(1)

.(1/133)الموقعينإعلام(2)
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نقضفيالسنةأهلح!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالحص!نم

مافيهاليسالأوامرفكذلك،الصحيحالعقليردهبماورودهاوهومحال

الصحيح.والميزانالقياسيخالف

الحكمبهاالشارععلقالتيالعلةتكونأنهو:الصحيحالقياسوضابط

يمنعالفرعفيمعارضغيرمنالفرعفيبتمامهاموجودةأجلهامنوشرعه

يتعارضولانصأ،يعارضولا،بخلافهالشريعةتأتيلاذلكفمثلفيه،حكمها

.(1)نفسهفيهو

منصوصهاالشرعيةالأدلةتدبرومن":تيميةابنالإسلامشيخقال

منوهو،المتماثلينبينالتسويةهوالصحيحالقياسأنلهتبينومستنبطها

فإنباطلا،يكونأنيجوزلاحقوأنه،ورسولهبهاللهأمرالذيالعدل

فيمالاستوائهماإلاحكمفيشيئينبينيسؤفلم،بالعدلبعث!والرسول

يقتضيفيمالافتراقهماإلاحكمفياثنينبينيفرقولم،التسويةتلكيقضي

يتناقضلاكما،صحيحونصصحيحقياسيتناقضأنيجوزولا،الفرقذلك

والقياسالنصتعارضبعفالناسظنإذابل،صحيحومنقولصريحمعقول

،...لهدلالةلاالنصأنوإمافاسدالقياسأنإمالازما:الأمرينأحدكان

تبصرومن،استدلالهمجميعفيوالآخرينالأوليننظرمجامععلىتنبيهوهذا

تتناقض،لاتعالىاللهدلائلأنلهوبينالإحاطةمنفيهماوعلموفهمهذلكفي

،(386-1/385)الموقعينإعلام،(373-371):صالمنطقيينعلىالردانظر:(1)

.(212-4/112)البيانأضواء
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حس!نمنقضفطالسنةأهلجم!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

شرعهماوأن،المعقوللصرائحالموافقالحقهوحروالرسولبهجاءماوأن

.(1)"والمعادالمعاشصلاحبهالذيالعدلهوللعباد

خالفقياسفكلالنم،دلالةتوافقالصحيحالقياسودلالة":وقال

لاكماصحيحأ،قياسأيخالفنصيوجدولافاسد،قياسفهوالنصدلالة

.(2)"الصحيحللمنقولمخالفصريحمعقوليوجد

ليسأنهمنوراءهاماعلىتطلعكيسيرةنبذة.فهذه..":القيمابنوقال

يعلملاالذيالصحابةعنالمنقولفيولاالقياسيخالفشيءالشريعةفي

وعدمأ،وجودآونواهيهاأوامرهامعدائرالصحيحالقيالع!وأن،مخالفلهم

ولااللهيخبرفلموعدمأ،وجودأأخبارهامعدائرالصحيحالمعقولأنكما

.(3)"والعدلالميزانيناقضرمايشرعولم،العقلصريحيناقضبمارسوله

ؤجدواذا6والهممنةالكتابمنالصىالدليلبعدالقياسمرتبة-4

:الضرورةعندإلاقياسولا6قياسفلاالنص

:مسألتانفهاهنا

ونظرآومنزلةمرتبةمقذموالسنةالكتابمنالنمالصريحأن:الأولى

:القياسعلىواحتجاجآ

.(4/04)ضرلتعاادرء(1)

.(91/288)الفتاوىمجموع(2)

.(4/42)الموقعينإعلام(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ئصارلاحتى،القياساستعمالقبلالنصعنالبحثمنأولأبدفلا

قوللاإذ،القياسبطلالنصثبتإذالأنه؟النصعدمعندإلاالقياسإلى

والقياسالأصلالنمهوولأنحرو،رسولهوقولتعالىالثهقولمعلأحد

الأصل.الفر4يبطلولا،الفرعيبطلوالأصلفرع،

الصريح.القاطعالنصوجودوعدمالضرورةعندإلاقياسلاأنه:الثانية

ولكنهاهذا،منأضعفوهو،القياسثمبالإجماعونحكم":الشافعيقال

طهارةالتيمميكونكماموجود،والخبرالقياسيحللالأنه؟ضرورةمنزلة

يكونإنماالماء،وجدإذاطهارةيكونولاالماء،منالإعوازعندالسفرفي

مسندخبرأونمالقرآنمعالقياسيجوزلا":وقال،(1)"الإعوازفيطهارة

.(2)"صحيح

رسالتهأولفيأحمدالإمامقولولهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال

ولاقياسالسنةفياليسالعطار:مالكبنعبدوسعنهرواهاالتيالسنةفي

لا!صالرسولبهجاءماأنفبين،(بالعقولتدركولاالأمثاللهايضرب

نأيحتاجولابقياسأحدكليدركهولالهالأمثالبضربيعارضأنيجوز

نظيرلاومانظيرلهيكونثبتماكلولي!س،بنفسهثابتهوبل،بقياسيثبته

أرادمنبخلاف،قياسإلىوأمراعخبراالمنصويحتاجفلافيهقياسلاله

.(3)"القياسطريقمنويتلقاهبعقلهالرسلبهجاءتماكلينالأن

.(2/61)وفضلهالعلمبيانجامعوانظر:،(509)عالرسالة(1)

.(46/8)المحيطالبحر(2)

بعدها(.وما1/521)الكبرىالفتاوى:وانظر.(4/35)التعارضدرء(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

الأولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهالقياسمنزلة

،وهدىوصلاحخيركلوفيهما،والعلمالدينأصلهماوالسنةالكتاب

بهجاءفماولذا،؟والآخرةالدنيافيللنجاةالوحيدالسبيلهوبهمافالعمل

ومرلثمدآ،وطريقآمنهاجآالمسلميتخذهأنيجبالذيهووالسنةالكتاب

.غيرهإلىيتجاوزهولا

بالكتابالصحيحالتمسكأهلمنيكونوالموالبدعةالأهواءوأهل

الواضحالسبيلعنمعرضين،الشمالوذاتاليمينذاتأخذوابل،والسنة

الردىإلىبهمأودتسبلألأنفسهمومئخذين،والسنةالكتاببينهالذي

حيثمن-فإفم،وحجيتهومنزلتهالقياسمنموقفهم:ذلكومن،والضلال

متناقضين:موقفينالقياسمناتخذوا-الجملة

الصحيح.القياسإنكار:الأول

ويجمع،عليهوالاعتمادبهوالاستدلالالفاسدبالقياسالقول:والثاني

علىبعضهايقيسونالتيالمسائلبينوالفارقالجامغفهمهمعدم:ذلك

لقياسمسؤعالمسألتينأوالصورتينبينالشبهوجودأنوظنهم،(1)فعب

.الأخرىعلىإحداهما

.(84-85عى)-الفوزانصالحالعلامةشرحمع-الجاهليةمسائلانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمشةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

التعليليجوزلاالصورةفيالشبهمجردأنوالصحيح":(1)السمعانيقال

بها،ليحكمالظنقوةيفيدبأنالحكمفيتأثيرلهكانماالتعليللأنبه؟

حتىالظنقوةيفيدمماهووليس،الحكمفيلهتأثيرلاالصورةفيوالشبه

المشابهةبأنبحجةليسالشبهقياسإنقالمناستدلوقدحكما،يوجب

يشابهالمحرماتجميعفإن،الأحكامفيالمشابهةتوجبلاالأوصاففي

لافيماالمشابهةولأن،الأحكامفيويختلفالأوصاففيبعضابعضها

.(2)اد...الحكمفيالمشابهةتوجبلابالحكميتعلق

فاسد،فهوفسادهعلىالنصدلقياسفكل؟أنواعالفاسدالقياسوهذا

منوكلفاسد،فقياسهحكمهعيخالفبمنصومنصوضاألحقمنوكل

فاسد،فقياسهالمعتبرةالأوصافبغيرشيئينبينفرقأوشيئينبينسوى

.(3)دساففهونضاعارضقياسوكل

الإمامالمظفر،أبو،المروزيالسمعانيالتميميالجبارعبدبنمحمدبنمنصور(1)

وورعا،وزهداوطريقةفضلأعصرهوحيد،(ـه264)سنةولد،خراسانمفتيالعلامة

والأصولوالفقهالتفسيرفيصنف،المخالفينأعينفيوشوكأالسنةلأهلحجةوكان

.(911-91/411)السيرانظر:.(ـه489)سنةتوفي،والحديث

.(168-1/166)الأدلةقواطع(2)

.(288-91/287)الفتاوىمجموعانظر:(3)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نمالثانر:الفصل

لوه!أللالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

يأتي:ماوالبدعةالأهواءأهلعندوحجيفالقياسمنزلةبهتتبينومما

:والتفرقو*ختلافالضلالأسبابأعظممنالفاسدالقياس-1

سبحانهذكرفقد،الكريمكتابهفيعليناالثهقفهفيمابجلاءيظهروذلك

اللهأمرهلمالآدمالسجودعنوتكبرالأمرطاعةعنامتنعحينإبليسقصة

تا2يحنخققتيئ!آتأتتريحة:فقالربهعلىواعترض،بذلك-الملائكةجمل!مع-

للمفضول،بالسجوديؤمرلاالفاضلإن:يقول،!12:الأعراف1(طايزؤ!قمهوين

نأفاذعىالمذعاةالأفضليةتلكوجهبتنثم،؟هلبالسجودتأمرنيفكيف

التشريفإلىينظرولمالعنصر،أصلإلىاللعينفنظر.الطينمنأشرفالنار

فاسذا،قياشاوقاس،(روحهمنفيهونفخ،بيدهآدمخلقالثهأن)وهوالعظيم

؟(1)الطينمنأشرفالنارأندعواهفيأيضاوأخطأ،قياسهفي-اللهقبحه-فأخطأ

.(2)"إبليسقاسمنأول":قولهماسيرينوابنالحسنعنجاءولذا

كفرسببكذلكفإنه؟ولعنهإبليسكفرسببالفاسدالقياسكانوكما

وانحرافهم:وضلالهمآدمبنيمنأتباعه

،(82-81)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه،(8/131)البيانجامعانظر:(1)

مجموع،(7/171)للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع،(16-1/41)والنحلالملل

القرآنتفسير،(372-1/370)المرسلةالصواعق،(61/042)(51/5)الفتاوى

.(2/402)كثيرلابنالعظيم

سننهفيوالدارمي،(8/131)البيانجامعفيجريرابنفأخرجه:الحسنأثرأما(2)

والدارمي،(7/532)مصنفهفيشيبةأبيابنفأخرجه:سيرينابنأثروأما.(1/76)

.(2/402)تفسيرهفيكثيرابنالحافظإسنادهماصححوقد.وغيرهما،(1/76)سننهفي
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نقضفيالسنةأهلج!نما؟ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وجدتأملمنفإن"،والمشركينالكفارشبهجماعهوالفاسدفالقياس

علىاللهأنزلبماالكفرفيالصابئينمنتبعهمومنوالنصارىاليهودشبه

فيالصابئينمنمعهمومنوالمجوسالمشركينشبهجنسمنهيمحمد؟

فإنهم؟المواضعمنكثيرفي؟رسلهعلىاللهأنزلوبماالكتاببجنسالكفر

بعثالتيالشريعةوعلىمعه،أنزلالذيالكتابوعلى،آياتهعليعترضون

وعيسى،موسىمثلالرسلسائرعلىبهاعترضممابنحو؟سيرتهوعلىبها،

فيتققئهتمتغرزكآلدلينكقرواقلآإلأآدتهةاينتىفيمجدلمما!:جميعهمفيتعالىاللهقالكما

ي!اصوبرم!ولهتمأته!لوهصم!بغوهتمينمالاخزابوآنوحقؤمصقئلهئم!ذتت!ثآليئو

ك!يىلهتضرتابممؤققآطهيصجللكذ!!:قولهإلى(آتحقبهيئذحضحوأبآلتطليوبخذلؤا

(موأءالدينآوعدأدتوعندقفتالمفطنآتمهتم!بربيترألتهاتئتىءفي"!دلونلدليئا!

قآشتيذيحيجيةهمشانئ!ألإصحدويىهتمفىإن!:لأخرىالآيةاوفي،!35-4:أغانر

!ذبوأألدين!يضحرفونآنألتوءاتنتى!آيخدلونآلدينإلىترآتؤ!:قولهإلى(بآلتر

آزسفناؤقآ!:وقود5،...!07-65:أغافر(تغقموئف!صؤمترسمقتآبو!آزشئلماؤبمآت!تن!بآ

تيلقلرئيزوآنرئسآإوآزن!بلبآ!لغقؤنإربهئئولالذكيآآقلق!تئفوأتت!هتمإىح!ولررجالأإقتيكيحف

آزشثثاؤقآ!:الأخرىالآيةوفي،144-43:النحلأ(إتيهتمنينذقاشا!ليلتتسآلذتحر

لأاه!خجعقتهئموما!تغقمو.لاإنكغترآلذ!رآفلفشلوأإثحهتملؤجىلأيىجالأإقبل!

قاسواأنهمالكفارهؤلاءشبهوجماع،...الآيةالأنبياء:7-181(آلطعامتأتحلون

رسله؟اختعبهالذياللهبفضلوكفروا،وبيفبينهاللهفرقمنعلالرسول

.(1)"الفاسدالقيالع!جهةمنفأتوا

.(15-ه6/415)نفسهالمصدروانظر:،(18-12/61)الفتاوىمجموع(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

إلاوالقمرالشمسعبدتما"قال:أنه!سيرينابنعنوجاء

.(1)"بالمقاييس

وتحريمالحرامتحليلإلىبالمشركينانتهىالفاسدالقياسأنكما

(آلينتوأيحثلآتبيع!إتضا:فيهقالواالذيقياسهم:ذلكأمثلةومن،الحلال

وكذلك،(2)الربحإلىلإفضائهماواحدكف!ملفيوالبيعالربافنظموا،!275:ةرقبلا9

،؟اللهقتلماتأكلونولاقتلتمماأتأكلونفقالوا:المذكىعلىالمئتقياسهم

قوله:(4)الشعبيعنجاءولذا،(3)آدميقتلكونهالأصلفيالعلةفجعلوا

.(5)"الحرامولتحلنالحلاللتحرمنبالمقاييسأخذتملئنوالله"

فيوالبدعةالأهواءأهلضلالأسبابأعظممنكانالفاسدوالقياس

قسمته،في!هالنبيعارضالذيالخوارجرأسصنيعفيفتأمل:الأمةهذه

بقياسالأمرعلىواستكبازا،النصمقابلةفيبالهوىحكقاذلكأوليس

قريئا.وتخريجهذكرهالسابقسيرينابنأثرمنجزء(1)

.(57ه-1/457)التنزيلأنوار:انظر(2)

.(045-02/539)الفتاوىمجموعانظر:(3)

عمرخلافةمنخلتسنينلستولدعمرو،أبو،الكوفيالشعبيشراحيلبنعامر(4)

والعلمالحفظفيزمانهواحدوكان،الصحابةمنكبيراعدداوأدركالمشهور،على

.(62-ه2/462)التهذيبتهذيبانظر:.بعدها:وقيل،(ـه301سنة)توفي،والفقه

.(1/961)الكبرىالسننإلىالمدخلفيوالبيهقي،(1/76)الدارميأخرجه(5)

حسن.!اسناده
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نقضفيالهمصنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالم!سج

أنهلعلموقفولو،عقلهوقياسنفسهبرأيرضيأنهآفتهأليس،(1)؟العقل

.(2)؟ورش!اللهرسولرأيفوقرأيلا

الظنعنيخرجلاالرسولخالفمنوكل":تيميةابنالإسلامشيخقال

كانبها،يستدلحجةفيهوله،قالهمايعتقدممنكانفإن؟الأنفستهوىوما

نقلأوفاسد،بقياسكاحتجاجهمشيئا،الحقمنيغنيلاالذيالظنغايته

.الشيطانإلقاءمنوكانالفهمنأنهاعتقدواإليهمألقيخطابأو،كاذب

.(3)"ودليلاحجةيراهبماالسنةيخالفمنعمدةهيالثلاثةوهذه

وإجماع!صاللهرسولسنةبنصثبتالتيالبدعأصل...فهذا!:وقال

للمسلمفينبغيكفزا.السيئةوجعلسيئةالعفوجعلوهو،بدعةأنهاالسلف

بغفالمسلمينمنعنهمايتولدوما،الخبيثينالأصلينهذينمنيحذرأن

خلافهماالأصلانوهذان.وأموالهمدمائهمواستحلالولعنهموذمهم

خارجمبتدعفهوشرعفأوبهأتتفيماالسنةخالففمن،والجماعةالسنة

ديتايكنلمأوديتاكانسواءذنتارآهبماالمسلمينكفرومن،السنةعن

إنماوالأهواءالبدعوعامة.للجماعةمفارقفهوالكفارمعاملةوعاملهم

الفاسد؟القياسأوالفاسدالتأويلفشبهالأولأما:الأصلينهذينمنتنشأ

قلدهالرسولغيرعنأثرأوصحيخا،يكونلاالرسولعنبلغهحديثإما

حديثأواللهكتابمنآيةمنتأولهتأويلأومصيتا،القائلذلكيكنولمفيه

.(1/18)والنحلالملل(1)

.(111)عإبيستلبيس(2)

.(68-13/67)الفتاوىمجموع(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلمندكلج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

التأويليكنولممردودأومقبولأثرأو،ضعيفأوصحيح!اللهرسولعن

فالقياسخطأ.وهوصواتااعتقدهرآهزأيأوفاسد،قياس!اماصحيخا،

المتفقهة.منوطائفةوالمتصوفةالمتكلمةخطأعامةهووالذوقوالرأي

والمحدثةالمتكلمةطوائفخطأعامةالضعيفةأوالصحيحةالنصو!رروتأويل

.(1)ادوالمتفقهةوالمتصوفةوالمقلدة

بالنصوعيعتنوالمفإنهموالقياسالرأيأصحابوأما!:القيمابنوقال

والقياسالرأيطرقفوسعوالها،شاملةولابالأحكاموافيةيعتقدوهاولم

بها،علقهاالشارعأنيعلملابأوصافالأحكاموعلقوا،الشبهبقياسوقالوا

.(2)"لأجلهاالأحكامشرعالشارعأنيعلملاعللأواستنبطوا

شيخقال،والاختلافالخلافبهيحصلماأعظممنالفاسدوالقياس

الحسيخالفهأمرآالفاسدبالقياسقالوهماكانولهذا":تيميةابنالإسلام

والعقلبالحسيعرففالذي،آدمبنيطوائفباتفاققالوهماكذبويعرف

تتعارضلاالصادقةالأدلةفإنحس،ولاعقلولاشرعيخالفهلاالصريح

.(3)"الاختلاففيهيقعفاسدوظنفاسدبقياسيقالماولكنمدلولاتها،

.(91/74)الفتاوىمجموع(1)

.(1/403)الموقعينإعلام(2)

.(267)عالمنطقيين)3(الردعلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:ي!ولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

والهممنة:الكتابمنللنصمعيارآالقياسجعل-2

والأفعالوالأعمالالأقوالبهتوزنالذيالميزانهماوالسنةالكتاب

نجعلهماأنهوعليناوالواجبوردأ،وقبولأوضعفاوقوةوفساداصحة

يخالفهمامنقولعننتفحصأنعليناوليسيخالفهما،منكلعلىحجة

منوخلاف،باطلورأىفاسدقياسعنأنهيحتملبلقال،أينمنأنه

الخطأ)1(.عنمعصومهومنقوليقابللاالخطأعنبمعصومليس

والعمل،العلمفيوالسنةبالكتابالاعتصامعليناالواجبمنأنهكما

بنفسهالغيبمنالرسولبهأخبرمايعلمالرسولبعدأحداأنيمكنولا"

،الرسولبهجاءعماالغيبمعرفةفيأحديستغنيولا،الرسولواسطةبلا

فما:عليهعياراقياسهولاأحدكشفليس،بنفسهللحقمبينالرسولوكلام

يسمىمابل،خالفهكذلكيكنلموماوافقهوقياسهالإنسانكشفوافق

الذيوهوفاسد،وخيالفاسدقياسفهذاللرسولمخالفهووقياساكشفا

.(2)"صوفيوخيالفلسفيقياسمنبالئهنعوذ:فيهيقال

.(1/621)الأدلةقواطع:انظر(1)

.(151)صالمنطقيينعلالرد(2)
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مندكجنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

والبدعة:*هواءأهلحججأعظممنالفاسدالقياس-3

إماونحوهالبابهذافيالحجج.ومدار..":تيميةابنالإسلامشيخقال

وهوعاماالخاصجعلعلى!اما،مثلهليسبماالشيءوتشبيهفاسدقيالسعلى

.(1)"أصلابحجةليسبمااحتجاجهم!اماالفاسد،القياسمنأيضا

وكلامالفهكلامفيالنظروأدمن،ودعاهالقهإلىالعبدافتقرفإذا":وقال

.الهدىطريقلهانفتح؟المسلمينوأئمةوالتابعينالصحابةوكلامرسوله

وعرف،البابهذافيوالمتكلمينالمتفلسفةأقدامنهاياتخبرقدكانإنثم

إلىيؤوليعتمدونهماغالبأنورأى،شبهةهوبرهائايزعمونهماغالبأن

إلاتصحلاكليةقفيةأوفاسد،قياسمنمركبةشبهةأولها،حقيقةلادعوى

بالألفاظوالدليلالمذهبفيالتمسكأوله،حقيقةلاإجماعدعوىأو،جزئية

يعرفلمعمنغريبةطويلةكثيرةبألفاظركبإذاذلكإنثم،المشتركة

بماوعلقاإيماتاازداد؟للعطشانالسرابيوهمهمااليزأوهمتاصطلاحهم

بالباطلكانمنوكلالضذ(،ح!تهيظهر)الضذفإن،والسنةالكتاببهجاء

.(2)"إليههديإذاأعرفوبقدرهتعظيضا،أشدللحقكانأعلم

.(1/982)لاستقامةا(1)

.(5/181)الفتاوىمجموع(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثانيالمطلب

بالقياسوالبدعةالأهوا،أهلاستدلإلمنهح

الأولالمسلك

الإعتقادأبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال

تعنىفهيوخطرأ،وقدرأشرفأالدينأبوابأعظمهيالاعتقادأبواب

وصفاته،وبأسمائهوبعظمفبهومعرفته،وإلههومولاهوخالقهبربهالعبدبعلاقة

.والقرباتالعباداتمنويرضاهيحبهوبما

المعصومالوحيطريقعنإلاوتفصيلأجملةإدراكهإلىسبيللاكلهوهذا

ماللعبديبتنالذيهوفالوحي!كضه،محمدورسولهنبيهعلاللهأنزلهالذي

العقليستقلولا،وعبادتهوصفاتهوأسمائهربهفييعتقدهأنعليهيجب

علىمنهشيئآيعرفقدكان!ان،التفصيلسبيلعلىذلكمنشيءبإدراك

.الإجمالسبيل

ذلكفيالوحيبهجاءلماالتسليمالعبادجميععلىالواجبفإنولذا؟

عقلولارأييعارضهولاريبيخالجهولاشكينازعهلامطلقآتسليمأ

بهجاءماعلىذلكفيالوقوفهوأيضآعليهمالواجبأنكماهوى،ولا

مصدرهيكونبعلمإلافيهالخوضوعدمكانطريقبأيتجاوزهوعدمالنص

.وحدهالوحيهو

.البابهذافيالسنةأهلمسلكهووهذا
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثائ:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

تعلمأوالسنةالكتابعنأعرضوالمافإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

وسبلأ،مسالكلأنفسهمواختطوا،وآراءهمأهواءهمواتبعواواحتجاجأ،وتفقهآ

وقولأاعتقادأالوحيمعيقفوالمفإنهموأصولأ؟وقواعدأدلةلأنفسهموستوا

منه،ليسماالدينفيوأحدثوابه،لهمعلملافيماخاضوا!انماوعملأ،

غيرفي-أصلهفيمعتبرصحيحهوالذي-القياساستخدامهم:ذلكومن

فيهايجبالتيالاعتقادأبوابفيوأقحموهفيها،يستعملالتيوأبوابهموضعه

وانحرافهمضلالهمفيبالغعظيمأثرلذلكوكانمعه،والوقوفالنصلزوم

.القياساستخدامهمفيالصحيحالعلمأهلطريقوعنالجادةعن

الاستدلالمنوالبدعةالأهواءأهلعليهدأبماعلىيدذماأبرزمنولعل

السمنية)1(،معصفوانبنالجهمقصةالاعتقاد:أبوابفيتصحلابأقيسة

منكانأنه:اللهعدوالجهمأمرمنبلغناممافكان":ونأحمدالإمامقال

أكثروكان،وكلامخصوماتصاحبوكانترمذ،أهلمنخراسانأهل

الجهم،فعرفوا،السمنية:لهميقالالمشركينمنأناسافلقي،تعالىالثهفيكلامه

ظهرت!انديننا،فيدخلتعليكحجتناظهرتفإن؟نكلمكله:فقالوا

ألست:لهقالواأنالجهمبهكلمواممافكان.دينكفيدخلناعليناحجتك

لا،:قال،؟إلهكرأيتفهل:لهفقالوا،نعم:الجهمقالإلها؟،لكأنتزعم

لا،:قال،؟رائحةلهفشممتقالوا:لا،:قال،؟كلامهسمعتفهلقالوا:

منإلأمعلوملاأنهوزعمواوبالتناسخ،،العالمبقدموتقول،الأصنامتعبدفرقة(1)

بينالفرق:انظر.الموتبعدوالبعثالمعادأكثرهموأنكر،الخمسالحواسجهة

.(514)صالتعريفات،(532)صالفرق
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نقضفيالسنةأهلجص!نم!ماول:الباب

والبدعةهواء91أهلعند*ستدلالج!نم

قالوا:لا،:قالمجسا؟،لهفوجدتقالوا:لا،:قالحسا؟،لهفوجدتقالوا:

إنهثميوما،أربعينيعبدمنيدرفلمالجهمفتحير:قال.؟إلهأنهيدريكفما

يزعمونالنصارىزنادقةأنوذلك،النصارىزنادقةحجةمثلحجةاستدرك

أمرايحدثأنأرادفإذاالثه،ذاتمنالثهروحهوعيسىفيالذيالروحأن

يشاء،عماوينهىيشاءبمافيأمرخلقهلسانعلىفتكلمخلقهبعضفيدخل

فقال،الحجةهذهمثلحجةالجهمفاستدركالأبصار،عنغائبةروحوهو

،؟روحكرأيتهل:فقال،؟نعم:قالروحا؟،فيكأنتزعمألست:للسمني

مجسا؟،أوحسالهفوجدت:قاللا،:قال،؟كلامهفسمعت:قاللا،:قال

لهيشمولا،صوتلهيسمعولا،وجهلهيرىلا؟اللهفكذلك:قاللا،:قال

.(1)"مكاندونمكانفييكونولاالأبصار،عنغائبوهو،رائحة

العظيتمالخالقالرثقياسهفيصريحفهو"اللهفكذلك":قولهفتأمل

فجعل،الناقصةالمخلوقةالروحعلى،الوجوهكلمنالمطلقالكماللهالذي

وجعلمقيسآ،فرعآسبحانهالعظيتمالرثوجعل،عليهمقيسآأصلأالروح

الرتألحقثم،بالحواسالإدراكعدممعالوجودهوبينهماالمشتركالقدر

.صوتلهيسمعولاوجهلهيرىلاسبحانهكونهفيبالروحالعظيم

ليردهالقيامةيومتعالىاللهرؤيةفيالمعارضطعنثم":الدارميوقال

.(2)"فتستوصفهعينترهلم:فقالمحالوبقياسضلالبتأويل

الاعتقاد:أبوابفيتصحلاالتيالأقيسةأنواعومن

.(02-91):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(1/921)المريسيعلالدارمينقض(2)
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ج!نمنقضفيالهمشةأهل!مج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الوجودفيالخالقعلىالمخلوفأوالمخلوقعلىالخالققياس-1

.لأفعالواوالصفاتوالأسماء

ذلك.ونحووأزمنتهاوأمكنتهاالعباداتأصولفيالقياس-2

كنزولالرسولخصائصمنهوفيماالرسولعلىالرسولغيرقياس-3

.بالرسولالخاصةالأحكاموبعضوالمعجزاتوالتشريعالوحي

الاعتقاد.أبوابفيمطلقأومردودةأصلأباطلةالأقيسةمنالأنواعفهذه

عليهايبنونأصولأالأقيسةتلكيستعملونتارةوالبدعةالأهواءأهلإنثم

ومعتقداتهم.لآرائهمبهايحتجونأدلةيستعملونهاوتارة،وعقائدهممذاهبهم

ذلك:علىالعلمأهلنمئ!وقد

،؟موسىكقمالذيهويدترالذيهذا:لهمفقلنا"أحمد:الإمامقال-1

عنوالجوارحبجارحة،إلايكونلاالكلاملأنيكقم؟ولايتكلملمقالوا:

ولا،لتهتعظيماالناسأشدمنأنهميظنقولهمالجاهلسمعفإذا.منفيةالله

قولهميقولونلاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهميعودإنماأنهميعلم

.(1)"اللهفيفريةإلا

شيئاكؤنإنما،يتكلمولايتكلملماللهإن...قالوا:"أيفأ:وقال-2

جوفمنإلايكونلاالكلامأنوزعموا.فأسمعصوتاوخلقاللهعنفعتر

.(2)"وشفتينولسان

.(22-21):عوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(34)عرر:السابقالمصدر(2)
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نقضفيالشةأهلجص!نم:ي!ولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

فقالوا:،؟ربهمإلىينظرونالجنةأهلأنأنكرتميتم:لهمفقلنا":وقال-3

إلايرىلاموصوفمعلومإليهالمنظورلأن؟ربهإلىينظرأنلأحدينبغيلا

.(1) ."يمعلهسيء

هذهسخافةمع-المريسيالجاهليرض!لمثم":الدارميوقال-4

وأسمجهالقياسأقبحآدمبهماخلقاللتينيديهفياللهقاسحتى-الحجج

موجودهوبشيءولاخلقهمنبشيءاللهيقاسأنيحللاأنهزعمبعدما-

مناليدينمقطوعلرجليقالأليسقال:ثم،-ذلكيتوهمولاخلقهفي

كفرهيكنلموإن-يداهكسبتبماذلككفرهإن:بلسانهكفرهوإذالمنكبين

.(2)"-بيديه

فيفذهبالمقدسةاللهضأسماءالمعاراعترضثم"أيضأ:وقال-5

مستعارةوأنهاالثهغيراللهأسماءأنفادعى،المريسيإمامهمذهبتأويلها

الشخمولافيتزيدلافتسميفاسم،بلاشخصيكونقدأنهكما،مخلوقة

.(3)"تنقص

مبتدعقولوالنارالجنةبفناءالقولأنوالمقصود":القيمابنوقال-6

قالوهوالذين،المسلمينأئمةمنأحدولاالتابعينولاالصحابةمنأحديقلهلم

.(33):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(23-ه1/234)المريسيعلالدارمينقض(2)

.(1/581)السابقالمصدر(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافلأ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فاعتقدوهالناسمنكثيرعلىأصلهاشتبهكمافاسد،قياسعنتلقوهإنما

.(1)"الصفاتونفيالقرانبخلقالقولعليهوبنواحقا

بنوواصلعبيدبنعمروهم:والمعتزلة"العز:أبيابنوقال-7

تعالىاللهأفعالقاسوالأنهم؟الأفعالمشتهةوهم،...وأصحابهماالغزالعطاء

العبادمنيقبحوما،منهيحسنالعبادمنيحسنماوجعلوا،عبادهأفعالعلى

بمقتضى-كذايفعلأنلهيجوزولاكذايفعلأنعليهيجبوقالوا:،!مفيقبح

ولابإمائهتزنيعبيدهرأىلوآدمبنيمنالسيدفإن-إ،الفاسدالقياسذلك

قياسيصحفكيفعاجزا!.وإماللقبيحمستحسناإماتعذذلكمنيمنعهم

.(2)"!؟عبادهأفعالعلوتعالىسبحانهأفعاله

أبوابفيتصحلابأقيسةوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

الاعتقاد:

الدعاءوطلببالأمواتالتوشلومشروعيةجوازعلىالاستدلال-1

الجاهوذويالملوكعندوالشفعاءالوسطاءعلىبقياسهممنهموالشفاعة

أهلمنالكبراءعندالشفاعةهؤلاءمنيطقبأنهفكماالدنيا،فيوالسلطان

فيسأل،اللهعندالمقزبينالصالحينمنالأمواتعليهميقاسفكذلكالدنيا؟

.(3)سبحانهإليهالشفاعةمنهموتطلبالثهعندالدعاءمنهم

.(472):صالأرواخحادي(1)

.(052):صالطحاويةالعقيدةشرح(2)

المطلب،(237-1/236)العراقأهلجوابفيالخلاقتوحيدعنالتوضيحانظر:(3)

.(98-97):صالتوحيدمقاصدبيانفيالحميد
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ولباسهمالصالحينبأجسادالتبركومشروعيةجوازعلىالاستدلال-2

وشعرهوعرقه!صالنبيبجسدالتبركمشروعيةعلىبقياسهموطعامهم

الصلاةعليه-آدمولدوسيدالمتقينإماموهوى!ك!النبيأنفكما،وريقه

وبسؤرهذاتهأجزاءمنذلكوبغيروثيابهوعرقهبشعرهيتبرككان-والسلام

وكئتي،ووليصالحكلمنبذلكيتبركفإنه؟ذلكونحو،(وأكلهشرابه)بقية

.(1)ر!النبيعلىلهقياسآ

!ح!!!!6!ص!

.(26-42):صمفاهيمناهذهانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

اثانيالمسلك

والمثروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلال

مقبولأصحيحأدليلأيكونلا-شرعيةحجةأصلهفيكونهمع-القياس

وشروطه.أركانهاستوفىإذالاإ

هي:،أربعةالقياسوأركان

النمبحكمه.وردالذيوهو،عليهالمقيسوهو،الأصل:الأولالركن

حكمنقلويراد،نمبحكمهيردلمالذيوهو،الفرع:الثانيالركن

عليه.وحملهبهوإلحاقهإليهالأصل

فيالثابتالشرعيوالحكمالوصفوهو،الأصلحكم:الثالثالركن

عليه.الفرعوحملالفرعإلىتعديتهويراد،الأصل

بينالمشتركوالمعنىالجامعةالعلةوهو،الجامعالوصف:الرابعالركن

عليه.وحملهللفرعالأصلحكمإثباتالمقتضيوالفرعالأصل

فمنها:،القياسشروطوأما

باتفاقأو،إجماعأو،بنصإماثابئا،عليهالمقيسالأصلحكميكونأن-1

منسوخا.يكونوألا،صحتهالظنعلىيغلببدليلأو،عليهالخصمين

؟معقولومعنىمعلومةعلةعليهالمقيسالأصللحكميكونأن-2

الأصلحكمكانفإن،والفرعالأصلبينوالجمعالحكمتعديةليمكن

ولاعليهالقياسيصحلمالركعاتكعددمعناهيعقللاأومحضأتعبدئا

فيه.الحكمتعديةإلىسبيل
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نقضفيالصنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةاال!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

موجودةأجلهامنوشرعهالحكمبهاالشارععلقالتيالعلةتكونأن-3

يقطعبأنوذلكفيه،حكمهايمنعالفرعفيمعارضغيرمنالفرعفيبتمامها

وجودهاالظنعلىيغلبأو-المساواةأوالأولىقياسهووهذا-بوجودها

.الفرعفي

الأصل،لحكممخالفبنمىعليهمنصوضاالفرعحكميكونألا-4

مواففاالنصكانإنوأما،باطلوهوالنصخلافعلىحيمئذيكونالقياسإذ

:الفرعحكمفيفيقال؟الأدلةتكثيربابمنيجوزهذافإن،الأصللحكم

.والقياسالنصعليهدل

واجبقياسيصحفلا،الأصللحكممساوئاالفرعحكميكونأن-5

الحكم.فيمساواتهمالعدممثلأ؟واجبعلمندوبولا،مندوبعلى

لمولكنبهاالتعليلصخقاصرةكانتفإن،متعديةالعلةتكونأن-6

بها.الحكمتعديةيصح

الإجماعأوالنصوهيالعلةمسالكمنبمسلكثابتةالعلةتكونأن-7

بها.القياسيصحلمبقياسثابتةكانتفإن،الاستنباطأو

الأصلعلىيقاس!انماآخر؟قياليىعلمبنيآالقياسيكونلاأن-8

قدأصلأجعلالذيالفرعقياسولأن،أولىإليهالرجوعلأن،وحسب

الأصلعلىالفرعثمالفرععلالقياسولأن،نفسهفيصحيحغيريكون

.فائدةبلاتطويل

مستنبطة.كانتإنوذلكإجماغا،ولانضاالعلةتخالفلاأن-9
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلجم!نمالثافى:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

وصالحامناسباوصفا-مستنبطةكانتإنوذلك-العلةتكونأن-01

بالوصفالتعليليصحفلا،اعتبارهالشرعقواعدمنويعقمعليهالحكملترتيب

والسواد.كالطولالطردي

إجراءيصحلاإذ؟العمليةالشرعيةالأحكامفيالقياسيكونأن-11

والتعطيل.البدعةإلىأدىإنوالتوحيدالعقائدفيالقياس

النميصادمبقياساعتبارفلامنه،أقوىدليلأالقياسيصادملاأن-21

.(1)لإجماعاأو

صحيحأقياسآكانوالضوابطوالشروطالأركانتلكالقياساستوفىفإذا

معتبرأصحيحأقياسأنفسهفييكونلافإنهيستولههالموإذا،شرعيةوحجة

.-شرعيةحجةيكونأنعنفضلأ-مقبولأ

والجماعة.السنةأهلمنبعدهمفمنالصحابةمسلكهووهذا

،خطامولازماملهاليسبأقيسةيحتجونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

ذلك؟بتحقيقأصلأيعنونولا،والأركانوالضوابطالشروطفيهايراعونفلا

أقيستهمفإنولذاكان؟سبيلبأفيإليهوالدعوةباطلهمنصرهومرادهمغايةإذ

.والأركانالشروطفيهاتتوافرلابأقيسةفيستدلونونور،هدئغيرعلىتكون

،(314-228/2،303،257)الناظرروضة،(214-2/210)والمتفقهالفقيهانظر:(1)

،(80،81)صالفصولومعاقدالأصولقواعد،(18/274)الفتاوىمجموع

البيانأضواء،(511-4/17)المنيرالكوكبشرح،(4/59)الموقعينإعلام

،(277-432،252،271)صالفقهأصولمذكرة،(4/177-182،112-212)

السنةأهلعندالفقهأصولمعالم،(72-68،70):عالأصولعلممنالأصول

(991-1/173،981)والجماعة
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نقضفيالهشةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

إماونحوهالبابهذافيالحججومدار":تيميةابنالإسلامشيخقال

صعاما،الخاجعلعلى!اما،مثلهليسبماالشيءوتشبيهفاسدقياسعلى

.(1)"الفاسد...القياسمنأيضاوهو

الكليةالقضيةوأخذ،بخلافهالشيءتشبيهمنيقعالقياسفيوالغلط":وقال

.(2)"الفاسدالقياسهوفهذانوعيها،بينتمييزغيرمنالمشتركالقدرباعتبار

المبطلين،عنإلاسبحانهاللهيحيههفلمالشبهقياسوأما":القيمابنوقال

فيالصواعوجدوالماقالواأنهميوسفإخوةعنإخبارآتعالىقوله:فمنه

يجمعوافلم،177:يوسف9(قئليحنلة،آخشرئلمج!تيردثققذإنقالوأ!:أخيهمرحل

دليلغيرمنبالآخرأحدهماألحقوا!انمادليلها،ولابعلةوالفرعالأصلبين

علمقيسهذافقالوا:،يوسفوبينبينهالجامعالشبهمجردسوىجامع

هووهذاهذا.فكذلكسرق؟قدوذاك،عديدةوجوهمنشبهبينهما،أخيه

،للتساويالمقتضيةالعلةعنالمجردةبالصورةوالقياسالفارغبالشبهالجمع

السرقةفيللتساويبعلةليسالأخوةقرابةفيوالتساويفاسد،قياسوهو

خالشبهلنوعالجمعفيكونفيها،التساويعلىدليلولا،-حقاكانتلو-

ترتت!قاقالوا:أنهمالكفارعنإخباراتعالىقوله:ومنهودليلها،العلةعن

فيها،المجانسةوشبهالآدميةمجردصورةفاعتبروا،127:دوهأ(يمثقتابتثمراإلأ

نحننكونلافكماالآخر،حكمالشبهينأحدحكمأنعلىبذلكواستدلوا

علينا..،لكممزيةلامثلنافأنتمالشبههذافيتساوينافإذا،أنتمفكذلكرسلا

.(1/982)لاستقامةا(1)

.(299/6)الفتاوى)2(مجموع
http://www.al-maktabeh.com



مندكجنقضفيالسنةأهلمندكج:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قياسهم:ومنه،الصوريالشبهبمجردالبيععلىالرباالمشركينقياس:هذاومن

هذايجئفلم:وبالجملة،الشبهبمجردالأكلإباحةفيالذكيعلىالميتة

.(1)"مذمومامردودالاإالقرآنفيالقياس

والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةوالبدعةالأهواءأهلواستدلال

السابقالصحيحةالشروطيضاذمابمعرفةتصؤرهايمكن،عديدةصورله

ذلك:ومنالمعتبر،الصحيحالقياسفيذكرها

ثابتغيرعليهالمقيسالأصلحكمفيهيكونبقياساستدلالهم:الأول

أصلأ.

لاأومحضأتعبدئاالأصلحكمفيهيكونبقياساستدلالهم:الثاني

.معناهيعقل

الحكمبهاالشارععلقالتيالعلةفيهتكونبقياساستدلالهم:الثالث

معلكنموجودةتكونأو،الفرعفيبتمامهاموجودةغيرأجلهامنوشرعه

فيه.حكمهايمنعالفرعفيمعارضوجود

متعدية.غيرقاصرةالعلةفيهتكونبقياساستدلالهم:الرابع

...جراوهلئم

.(174-1/172)العالمينربعنالموقعينإعلام(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الأركانمكتملةغيربأقيسةوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

يأتي:ماوالشروط

لوأنهعلبالقياس،مخلوقةمستعارةاللهأسماءأنعلىالاستدلال-1

ولاالرقعةتحترقفإنماالرقعةاحترقتثمرقعةفياللهأسماءمناسمكيب

.(1)ائيشالاستمالنارتضر

يسيرخلافهوالسنةأهلمعخلافهمأنعلىالجهميةاستدلال-2

فيالناساختلافبعضعلىبقياسهوالتكفير،التبديعإلىيصيرلاأمرهوأن

ونحوها)2(.والنقصانوالزيادةوالعملالقولفيالإيمان

الثهبجلاليليقكماحقيقةبيدهآدتمالتوخلقإبطالعلىالاستدلال-3

ةادمإلهتضثلمجي!مئمجندآدئوكخثلي!:تعالىقولهفيالنلأآدمعلىبالقياس،وعظمته

بيدهاللهيخلقهلمعيسىأنفكما،!59:عمرانآل9(فسكونترا+ثزقالته7كن!قهرين

.(3)مدآفكذلك

الحسن،الصوتمنفيهلماالصوفيالسماعمشروعيةعلىالاستدلال-4

والاستماعوقراءتهبالقرآنالتغتيمشروعيةمنالسنةفيوردماعلىبالقياس

.(4)الحسنبالصوتإليه

.(1/631)المريسيعلىالدارمينقض:انظر(1)

.(471-1/641)السابقالمصدر:انظر(2)

.(1/298)المريسيعلالدارمينقض:انظر(3)

الرسالةفيالقياسبهذاالصوفيةاستدلالوانظر:.(922-1/289)الاستقامةانظر:(4)

.(521-151)صالقشيرية
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!كلجنقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

حقيقة،الثهكلامالقرآنبأنالسنةأهلقولإنكارعلىالاستدلال-5

الصحلأ،عيسىفيالنصارىقولوعلىاللهكلامفيالحلوليةقولعلىبالقياس

غيرالثهوصفاتالثهصفةالقرآن:تقولون-السنةأهليا-إنكمفقالوا:

وأنبالحلولقلتمفقدالثهكلامنفسهوالقرآنهذاإن:قلغفإن،مخلوقة

فيالحلوليةفشابهتم،القرآنقارئفيحلقد(صفاتهمنصفة)وهوالثهكلام

اللهكلمةأندعواهمفيالنصارىوشابهتم،خلقهفييحلاللهكلامإن:قولهم

.(1)عيسىفيحفتكن(:)وهي

!ح!!!!اكع

.(932-21/192)الفتاوىمجموعبعدها(،وما5/61)الكبرىالفتاوى:انظر(1)
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نقضفيةش!لاأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السالثالمسلك

بالقياسالغضمعازضة

الدينأئمةوإجماع،سنتهفيرسولهوعنكتابهفيالثهعنالواردالنصئ!

عليناوحزم،واتباعهلهوالتسليمبهالإيمانعليناالثهأوجبالذيهو؟والعلم

عنه:والعدولومخالفتهعنهوالإعراضتركه

وتسليمأوقبولأإيمانأالرفيعةالمنزلةتلكإنزالهوجبالنصثبتمافمتى

وأمعقولأوقياسأوهوىأوبرأييعارضهأنلأحديحزولمواحتجاجأ،

الكاملالإيمانعدمعلىتدذالتيالمعارضةأوجهمنذلكغيرأوذوق

قاتس!آءمخلق!ؤزئب:تعالىقالوخبرهما،ورسولهالثهلحكموالتسليموالرضا

ؤلائوقهيمؤيمز!ؤماكأن:سبحانهلوقا،168:القصصا(آلجتزةقمتا!ائ!ؤ!ار

ضلضحقلأنيينا(ؤريح!وتعوققذآلتةيغع!ؤمنآقيهتميمقآلجتزةقمتكونآنآتراقؤمصوله7آلتهقضىإدا

يجدوأفيلاثتم!هصسثعرييهايحكصوكحتئيؤمنوئلاؤرتيثقلآ!،136:الأحزاب9

.!56:لناءاأ(دتمتييخاوي!ئتئموأتئ!ضقضخاخرخاغهم!فنآ

المتعينالواجبفإنالدينمسائلمنمسألةفيالإجماعثبتإذاوكذلك

تعالى:قال،معارضتهأومخالفتهأوعنهالخروجويحرمبه،والقوللزومههو

نصلهءؤتؤذتالهؤلمةءآئئؤيجينم!يليغتروتئبغآئهدىتةتتينمابغدمنماآلزشهموذيئث!ايتيؤمن!

.!511:لنساءاأ(تضجيزاؤضتآةجهتم

ولذلك:

.القياسعلىوالإجماعالنصتقديمالواجبكان-1
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ج!نمنقضفيالهم!نةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.والإجماعالنصعنورتبتهمنزلففيمتأخرآالقياسوكان-2

.بالقياسوالإجماعالنصمعارضةيجوزولا-3

ولانضأيخالفلاأن:القياسفيالمعتبرةالشروطأهممنوكان-4

.-عليهيشتملفيماأوأصلهفيسواء-إجماعأ

منها:لأمور،وذلك

تعارضفإذافرع،والقياس،الأصلهوفالنص،للنصفرلحالقياسأن+

لابالنصويعملالفرعيطرحأنوالعدلوالحقفالواجبوالفرعالأصل

العكس.

فلاوالفعيفالقويتعارضفإذا،القياسمنأقوىالثابتالنصأن+

الدلالةفيالأضعفيقدمفكيفويعتمد،بهيعملالذيهوالأقوىأنجرم

.الاستدلالطريقةيعرفلامنعندإلايكونلاهذا،؟الأقوىعلى

فالنص،النصتعذرعندإلاإليهيصارلاالقياسأنعلىالعلمأهلأن+

إلىيصارلاأنهفكما،والترابكالماءفهما،البدلهووالقياس،الأصلهو

القياسإلىيصارلافكذلك؟المائيةالطهارةعدمتإذاإلاالترابيةالطهارة

،المبدلتعذرإذاإلاإليهيصارلاالبدلأنتقررقدلأنهالنم،تعذرعندإلا

ومنموجود،والماءتيممالنمفكأنهوتركللنصمصادمآقياسآقاسفمن

يصادمقياسأبالقياساستدلالهفكذلك،باطلةتكونحينئدطهارتهأنالمعلوم

فاسد.باطلاستدلالالنصربه

لأنهمعصومفهوالحديثصحفإذا،معصومالنصأنالمتقررأن+

فإنهالقياسوأما،يوحىوحيإلاهوإنالهوىعنينطقلامنقالهقد
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

قولتعارضفإذا،ويخطئونيصيبونالعلماءلأن؟معصومغيرمنصادر

يقدمأنهوالإيمانالعقولأهلعندجرمفلامعصومغيرقولمعالمعصوم

مخالفتهبمجردللنمباطلالمصادمالقياسهذاإنبل،المعصومقول

باطل.فهوالحقخالفوماحق،المعصومقوللأن،المعصومللنص

!ووقولهيقدمأن:اللهرسولمحمدأأنشهادةحقوقفيالمتقررأن+

لهالمصادموالقياسالنصتعارضفإذاكان،منكائنأأحل!كلقولعلى

وهذا،قولهعلىغيرهقولقدمفقدالنصروتركالفاسدبالقياسأخذفمن

حقوقمنقوليكلعلى!ووقولهتقديملأن؟الشهادةهذهتحقيقفيقادح

بتحقيقه.إلابهاالواجبالإيمانكماليتملاالتيالواجبةالشهادةهذه

والجماعة.السنةأهلمسلكهووهذا

خلافعلىوالإجماعالنمئ!يجدونحينفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

يعارضوهأنومنها،،المعارضاتبشتىمعارضتهفيجهدهميبذلونقولهم

.بالقياس

سبيلهوالعقلبقياسالنصمعارضةأنعنكتابهفياللهأخبرناوقد

مبطل:كل

جملةمعأمرهلمااللهفإن،إبليسهوبالقياسالنصعارضمنفأول

:فقال،بالقياسالقاطعالصريحالنصهذاعارضلآدمبالسجودالملائكة

الناريعنصرهبينفقارن،112:الأعرافأ(طيهزؤ!قمهويمن2تايمنخققتيئيةخترآتأ!

يقتضيذلكوأن،آدمعنصرمنخيرعنصرهأنواذعى،الطينيآدموعنصر

ثم،(!آتأختريمة:قالالنتيجةهذهإلىوصلولما،آدممنخيرأهويكونأن
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

لوه!أللالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والجامع،الفرعهوبالسجودإياهاللهأمروجعل،الأصلهيالنتيجةهذهجعل

في-الأصلحكمكانولماوأمر،خلقالذيهواللهأنهوبينهماالمشترك

كذلك،الفرعيكونأنفينبغي،المفضولهووآدمالفاضلهوأنههو-زعمه

الذيهوالمفضوللأن؟لآدموليسلإبليسالسجودهوالأمريكونأنوهو

العكس.وليسالقياسهذابمقتضىللفاضليسجدأنينبغي

بالبيناترسلهمتأتيهمالأممأهلأنكتابهفيعلينااللهقصئ!وكذلك

لكن،لهشريكلاوحدهعبادتهإلىللدعوةأرسلهماللهأنعلىلهموينضون

آلذهم!شؤأآلزتآيكتم!:تعالىقال،بالقياسالنصذلكتعارضالمكذبةالأمم

رسمثهمتهتمخآةآلتةإلألاتغلمهتمتغدهتميمنماؤآلذينىوثمود2وعالهؤنيقوترمت!لتقيحن

تذعوشآإثهضخاش!لثلقإتابوءوأزسمقتصبتآإلهاكفزنالوأوقاآفؤههشلقسهزآثلىقرذوأبآف!ش

يحنم!ثلتغعرتذكوكتموآلأزجماقاييآ!تتخؤلضث!شآلتهآفىرسملهزقاثت!!كيريب

عخاتصحذوناآنترلليونبمثرفثلتاإلأآسصإنقالوأشتتىآجليإلمىويؤخر!تمذلؤبكتم

مقيسأأصلأأنفسهمفجعلوا،11ابراهم:9-.أ(ضبايضءابآؤتافألؤنالمجممئنهزيغصدكأئ

البشرية،هوالجانبينبينالمشتركالجامعوالمعنىفرعأ،الرسلوجعلوا،عليه

أيفتمافأنتم،اللهمنرسلأولسنابشرأننابما:فقالوا،بالأصلالفرعألحقواثم

البشرية.فيمثلنالأنكم؟اللهعندمنرسلألستم

قال!وو،النبيعهدفيالمشركينسبيلهوالنمبالقياسومعارضة

وتنمىشلأتناؤضربى!امسهوخصحيرفاذاتطفؤمنطقئهآتاترآفيلنئنآؤتض!:تعالى

لجيض(خفيوالؤلكلمزؤأؤذآفثصآقالدىآمخييغافل!ريحيصؤهىنينهتمآيخيسنذقاطقهر

بعدالبعثبإثباتالنصوصعيفوالنصوجاءتهمفالمشركون،!79-77:سيأ

وعارضوا،وأنكروهكذبوهلكنهموأظهرها،وأقواهاالدلالاتبشتىالموت
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

يمسكهكانالذيالعظمذلكهو:عليهالمقيسالأصلفجعلوا،بالقياسذلك

شيء،منهيبقولمتلاشىحتىفئهثم!النبىبهأتىحينيدهفيالمشرك

الأرضفيأجزاؤهمتتفرقحينموتهمبعدالناسحالهوالفرعوجعلوا

يتميزفلاالتراببأجزاءفتختلطمتناثرةصغيرةوأجزاءباليةرفاتأوتكون

الأصلبينالمشتركالجامعوالمعنىشيء،منهايبقىولابعضعنبعضها

حكمكانولما،الجسممنشيءبقاءوعدموالتناثروالتفتتالبلىهووالفرع

موتهبعدالإنسانبهألحقوايعود؟لاالمتفتتالعظمأنهوعندهمالأصل

.الموتبعدالبعثفأنكروايعود،لاأنهوهو،الحكمذلكفي

أصحابعليهكانبماالتمسكعندنا:السنةأصول"أحمد:الإمامقال

وترك،ضلالةفهيبدعةوكل،البدعوتركبهم،والاقتداء!ساللهرسول

السنةفيوليس،القرآندلائلوهي،القرآنتفسروالسنة،الدينفيالخصومات

الاتباعهوإنماالأهواء،ولابالعقولتدركولاالأمثاللهاتضربولاقيالهع!

يعارضأنيجوزلاهن!ك!الرسولبهجاءماأنفبين".(1)"الهوىوترك

بل،بقياسيثبتهأنيحتاجولا،بقياسأحدكليدركهولا،لهالأمثالبضرب

فيه،قياسلالهنظيرلاومانظيرلهيكونثبتماكلوليس،بنفسهثابتهو

ماكلينالأنأرادمنبخلاف،قياسإلىوأمراصخبراالمنصويحتاجفلا

.(2)ادالقياسطريقمنويتلقاهبعقلهالرسلبهجاءت

.(17-41):صالسنةأصول(1)

.(4/53)التعارضدرء(2)
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جس!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

يحتاجشيءكلولا،بالقياسعلمهيمكنشيءكلليمسأنهوالمقصود"

وأماقيالع!،النبويةالمنصوصاتفيليس:الأئمةقالفلهذا،القياسإلىفيه

صلاالمنصوأنمنذكرناهالذيفهذاالمضروبةبالأمثالتعارضلاكونها

.(1)!صحيحعقليدليليعارضه

لفظالقياسلفظأنتعلمأنهذاأصل":تيميةابنالإسلامشيخقال

هوالصحيحفالقياسالفاسد.والقياسالصحيحالقياسفيهيدخلمجمل

المختلفين،بينوالفرقالمتماثلينبينالجمعوهو،الشريعةبهوردتالذي

بهاللهبعثالذيالعدلمنوهو،العكسقياسوالثانيالطرد،قياسالأول

الأصلفيالحكمبهاعلقالتيالعلةتكونأن:مثل:الصحيحفالقياس،رسوله

القياسهذاومثلحكمها،يمنعالفرعفيمعارضغيرمنالفرعفيموجودة

يكونلاأنوهو:الفارقبإلغاءالقياسوكذلكقط،بخلافهالشريعةتأتيلا

،...بخلافهالشريعةتأتيلاالقياسهذافمثل،الشرعفيمؤثرفرقالصورتينبين

فمنأحد،كلصحتهيعلمأنالمعتدلالصحيحالقياسشرطمنوليس

انعقدالذيللقياسمخالفهوفإنماللقياسمخالفاالشريعةمنشيئارأى

علمناوحيثالأمر،نفسفيالثابتالصحيحللقياسمخالفاليس،نفسهفي

صورةأنبمعنىفاسد،قياسأنهقطعاعلمناقياسيىبخلافجاءالنصأن

تخصيمأوجببوصفمثلهاأنهايظنالتيالصورتلكعنامتازتالنص

لكنصحيخا،قياشايخالفماالشريعةفيفليس،الحكمبذلكلهاالشارع

.(1)"فسادهيعلملامنالناسمنكان!انالفاسدالقياسيخالفمافيها

.(05-ه02/405)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

قياسهولاأحدكشفليس،بنفسهللحقمبينالرسولوكلام":وقال

خالفه،كذلكيكنلموماوافقهوقياسهالإنسانكشفوافقفما:عليهعيارا

وخيالفاسدقياسفهذاللرسولمخالفهووقياساكشفايسمىمابل

.(1)"صوفيوخيالفلسفيقياسمنبالئهنعوذ:فيهيقالالذيوهوفاسد،

عارضواأنهميجدوالبدعةالأهواءأهلعندباطلقياسكلفيوالمتأمل

إجماعأ:أوالوحينصوصمننضأبه

!لتس!:تعالىقولهعارضوافإنهم:بخلقهاللهشئهوالماالتمثيلفأهل-1

اللهصفاتقياسوهو،بالقياس111:الثورىأ(آلبصهميرعيم!شلآوهوشفكيثيهء

خلقه.صفاتعلى

تعالى:قولهعارضوافإنهم:صفاتهعنالثهعطلوالماالتعطيلوأهل-2

فقالوا:،خلقهعلىاللهقياسوهو،بالقياس(آلبضحيرآقتييعؤهؤلتف!لتسىكيثيهء

لتهالصفاتأثبتنافلو،الحدوثدليلوالأعراض،أعراضالصفاتهذهإن

.القياسبهذاالثهصفاتفنفوا،حادثسبحانهاللهبأنذلكاقتضى

عارضوا:والحاجاتالكرباتفيبهمويتوسلونالأمواتيدعونومن-3

للهاسقياوهو،سلقيابا!18:الجنأ(أخداأدتهضغتذلمحوأقلآيتعآلضنبذؤآن!:تعالىقوله

فكذلكبالوجهاءإليهميتوشلالملوكأنفكما،الأرضأهلمنالملوكعلى

.لأمواتامنبالصالحينإليهيتوشلالله

.(115):صالمنطقيينعلالرد(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

!ؤيتر:تعالىقولهعارض:مخلوقةمستعارةاللهأسماءإن:قالومن-4

الشخصأنفكما،خلقهعلاللهقياسوهو،بالقياس!11:80!عراف(ىتت!خل"آلأئت!آ4

الله.فكذلك؟مخلوقواسمه،اسملهيوجدثماسمبلايكون

:ه!ك!قولهعارض:وحينوقتكلفي!هالنبيقبرزيارةاستحبمن-5

كنتم"حيثتبلغنيصلاتكمفإنعلي،وصلواعيدا،قبريتجعلواولا"

القبورأنفكما،عامةالقبورزيارةعلى!هقبرهزيارةقياسوهو،بالقياس

!ص.قبرهفكذلكزيارتهاتشرع

ورث!!!اكع
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الرابعالمسلك

النصعلىالقياستقديم

مفضلأ:السابقالمسلكفيتقدم

النم.عنمؤخروأنه،القياسمرتبةبيان.

النص.معقياسلاوأنه.

.بالقياسالنصمعارضةتصحلاوأنه.

النصيعارضونأنهمهوذلكفيوالبدعةالأهواءأهلمسلكوأن.

.بالقياس

لاقطعأفإنهم؟بالقياسوالإجماعالنصيعارضونلاالسنةأهلكانوإذا

البتة:عليهيقدمونه

:قالاليمنإلى!جبلبنمعاذبعثلماوو!ك!النبيأن:الحديثففي

الله،رسولفبسنة:قال،"تجد؟لمفإن":قال،اللهبكتاب:قال،"؟تحكمبتم"

صدره!هالثهرسولفضرب.آلوولارأيأجتهد:قال،"تجد؟لمفإن":قال

.(1)"اللهرسوذيرضيلمااللهرسوليرسوذوفقالذيلثهالحمد":وقال

.(1327)رقم(233)صوالترمذي،(9235)رقم(398-397)صداودأبوأخرجه(1)

بذلكفوقفنا،بهواختخوانقلوهقدالعلمأهلآن...على":الخطيببكرأبوقال

"لوارثؤضئةلا":ر!ج"اللهرسولقولصحةعلىوقفناكما،عندهمضخفعلى

ييالمتتايغالخاختلفإذا":وقوله"ميتتهالحل،قاؤةالطهورهؤ"التخر:فيوقوله

كانتوإنالعالهقة".علىالذتة":وقوله"البيعوتراداتخالفاقايقةوالسلعةالثمن

غنواالكافةعنالكافةتلقتهالماولكنهاالإشتاد،جقةمنتثبتلاالأحاديثهذه
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جم!نمنقضفيةش!لاأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

النص،عن-الاجتهادمنوهو-القياسأخر!معاذأأنالحديثففي

ذلكوأن،النصبعدالقياسرتبةأنعلىذلكفدل،ذلكعلىور!ك!النبيوصؤبه

وعلماؤهم.الصحابةفقهاءعليهالذيهووأنه،ورسولهالثهيرضاهالذيهو

لهفقال،الكعبةأركانجميعيستلمكان!معاويةأنالصحيحوفي

له:فقالاليمانيين،الركنينإلامنهايستلم!روالنبييكنلم:فيهـغظعباسابن

الثهرسولفيلكأليس:لهفقالمهجورأ،البيتمنشيءليس،عباسابنيا

.(1)صدقت:قالأنه:روايةوفي،!معاويةفسكت،؟حسنةأسوة!ص

فيوردالنمإنماأن!لمعاويةبينلماشهـغظعباسابنأنالأثرففي

النبيسنةاتباعهوالواجبوأن،فقطاليمانيوالركنالأسودالحجراستلام

قذمهولابالقياسيعارضهالنمولممع!معاويةوقفذلك،في!و

عنهم.ورضيوو!ك!الثهرسولصحابةمسلكهوهذاأنعلىفدذ.عليه

(1)

،(901)صالمنهاجأحاديثإلىالمحتاجتذكرة"لهاالإشتادطلبعنعندهمبصخيقا

كتبهمفييذكرونهكلهمالفقهاءكانوإن،يصحلاحديثهذا":الجوزيابنوقال

المتناهيةالعلل"يعرفلاثبوتهإنماصحيحامعناهكانإنولعمري،عليهويعتمدون

يجدلملهيضازأيهاخيقادغقىمغاذاري!ت!التبيأقزؤقد":القيمابنوقال،(2/758)

وقال،(032-1/202)الموقعينإعلام.الحديثفذكر"...ؤزشولهاللهغننصالهيه

والمحدثينؤالأضولائفققاءكتبلهييتكررقاكثيراالخديثقذا":الملقنابن

البدر"-أعلملهيضا-الئقلأهلبإخقاعضييفخلإيثؤهؤغقيه،ويعتمدون

.(4!لاه/9)المنير

ووصلهبه،مجزومأمعلقأ(2/582)صحيحهفيالبخاري-الزيادةبدون-أخرجه

شرحفي-بالزيادة-الطحاويوأخرجه،(858)رقم(951)صالسننفيالترمذي

.(4385)رقم(2/184)الآثارمعاني
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نقضفيالهم!نةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

علبالقياساستدلالهمفييقتصروالمفإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

علىالقياستقديمإلىذلكيتجاوزونإنهمبلبه،والإجماعالنصمعارضة

النص.

النص،علالرأيبتقديمإلاالجنةمنآدمأخرجمابعفالعلماء:قال"

منأمةهلكتولا،النصعلىالرأيبتقديمإلاعليهوغفبإبليسلعنوما

إلاشيغاوكانوافرفاالأمةتفرقتولا،الوحيعلىآرائهابتقديمإلاالأمم

.(1)"النصوعىعلىآرائهمبتقديم

كتاب:ومعقولحجةوأوضح،مقولأعظممنوكان":اللالكائيقال

ماثم،المتقينالأخياروصحابته!هاللهرسولقولثم،المبينالحقالله

يومإلىعليهاوالمقامبمجموعهاالتمسكثمالصالحونالسلفعليهأجمع

فمن،...المضلونأحدثهامماإليهاوالاستماعالبدععنالاجتنابثم،الدين

فيأمن؟الشريعةمنهاجعلالحججبهذهوداوم،المحجةهذهمثلفيأخذ

لها،انفصاملاالتيالوثقىبالعروةوتمسك،والاجلةالعاجلةفيالتبعةدينه

ويحمدبركتها،ويستعجلبحمايتها،ليتحصنبمثلها،يتقىالتيبالحتةواتقى

مماغيرهافيوابتغىعنهاأعرضومن.الثهشاءإنوالمآلالمعادفيعاقبتها

سبيلوسلكه،وأغواهبغيت!اختيارفيأخطأ؟تعداهمماسواهايرومأو،يهواه

رسولهوسنةاللهكتابعليعترضفيماالهلكةمهاويفيوأرداهالضلالة

لممما،القالبالقيلعنهماوالحيدة،المحالبأنواعودفعهما،الأمثالبضرب

قلبعلىخطرولا،واللسانالتأويلأهلعرفهولا،سلطانمنبهاللهينزل

.(2/469)المرسلةالصواعقمختصر(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفيهل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فقد،عيانأوفكرعنموحدصدرلهانشرحولا،برهانمنيقتضيهبماعاقل

.(1)"الرحمنبعصيانوأغواه،الخذلانبهوأحاط،الشيطانعليهاستحوذ

منضلمنضلالأسبابمنوهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال

وعادوثمودنوحكقوم-الرسلجميعكذبواكالذينمطلقا،إما؟الرسلمكذبي

الكتابأهلمنآمنكمنببعف،ببعفوكفرآمنمنوإما،-ونحوهم

الرسلبهجاءتببعفماالفلاسفةمنآمنومنبعف،دونالرسلببعض

(والنصارىواليهود)المسلمينالمللأهلمنالبدعأهلومن،بعضدون

أخبرتماتنفيأنهاظنواشبهاتعندهمقامتفإنه،الوجههذامنأتوامن

ماتقديمحينئذالواجبأنوظنوا،وصفاتهتعالىالثهأسماءمنالرسلبه

.(2)"عالنصوعلرأوه

احتجواماوالبدعةالأهواءأهلأنبيانالسابقالمسلكآخرفيسبقوقد

نماذجذكرثمةوسبق،والإجماعللنصمعارضةفيهكانإلافاسدبقياس

والبدعةالأهواءأهلفإنهنا،فيهنحنماعلىينطبقبعينهالأمروهذا،لذلك

واعتقدوابهافعملواعليهماقذموهاالأقيسةبتلكوالإجماعالنصعارضوالما

فإنولذلك؟وتركوهالنموالإجماععليهدذمااعتقادعنوأعرضوادلالتها،

القياسلتقديمنماذجهنالإيرادهاتصلحالسابقالمسلكفيالمذكورةالنماذج

النص.على

.(01-1/9)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولىشرح(1)

.(15-ه6/415)الفتاوىمجموع(2)
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نقضفيالهمشةأهلجك!نما؟ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثالث:المطلب

بالقياسوالبدعة6الأ!اأهلاستدلالنقضنيالسنةأهلمنهح

الأولالمسلك

الاعتقادأبوابفيوغيرالجائزةالصحيحةالأقيسةبيان

للخلق:نفعهموعظيمبالحقمعرفتهموكمالالسنةأهلمحاسنمن

ذلكيقرنواأنعلىيحرصونوالبدعةالأهواءأهلشبهينقضونحينأنهم

وبيانه.الحقبتقرير

فيالقياسأقحمواقدوالبدعةالأهواءأهلأنرأواإذاأنهم:ذلكومن

نقضإلىسارعوا؟وتصريفاتهأوجههغيرفيواستعملوه،بهاللائقةأبوابهغير

أنهمفيشكولا،يدخلهلاوماالقياسيدخلهلماوالتأصيلبالتقعيدذلك

لأنهم؟جذورهمنويجتثونهأصلهمنالباطلالاستدلالذلكينقضونبذلك

دليلأليسالقياسمنوالبدعةالأهواءأهلبهاستدلماأنيقررونبذلك

ويكون،أولهمنبهفينقفاستدلالهم،أساسهومنأصلهفيمعتبرآصحيحآ

دليلأوموضوعبحديثاستدلمنوكحالله،دليللامنكحالحالهم

.مقبولغير

ذلك:معالمومن

أنه:ويبينونيقررونالسنةأهلأن

العقائد:فيقياسلا-1
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالميهادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

:العباداتفيقياسولا-2

النظريدخلهافلا،والسنةعالكتابنصوعلىمبنيةوالعباداتفالعقائد

.لاعتباروا

البدعةإلىأدىإنالتوحيدفييجريلاالقياسأنعلىالسنةأهلواتفق

.(1)وأفعالهوصفاتهاللهأسماءوتعطيل،بالمخلوقالخالقوتشبيهوالإلحاد،

:نوعانالصحيحوالقياس":تيميةابنالإسلامشيخقال

فيمؤثرغيرفرقإلاوالأصلالفرعبينفارقلاأنهيعلمأنأحدهما:

...الشرع

ويكونالمعانيمنلمعنىحكمعلينصأن:القياسمنالثانيوالنوع

متعلقالحكمأنعلىالأدلةمندليلقامفإذا،غيرهفيموجوداالمعنىذلك

صحيحا.قياساهذاوكانبينهما،سوىوالفرعالأصلبينالمشتركبالمعنى

يستعملونهما،بإحسانلهموالتابعونالصحابةكانالنوعانفهذان

يتوقف:الشارعبكلامالاستدلالفإن،الشارعمرادفهمبابمنوهما

عنه،اللفظثبوتيعرفأنعلى.

باللفظ.مرادهيعرفأنوعلى.

:مرادهعرفنا!اذا

مجموع،(209/2)والمتفقهالفقيه،(2/74)وفضلهالعلمبيانجامعانظر:(1)

.(1/68)الموقعينإعلام،(3ه.-21/934)الفتاوى
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نقضفيةش!لاأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أثبتنا:يخمالأصللمعنىلاالمشتركللمعخىحكمأنهعلمنافإن.

.المشتركالمعنىوجدحيثالحكم

،القياسمنعناالنم:بموردتخصيمالحكمقصدأنهعلمناوإن.

شهربهخصالفرضالصياموأن،الكعبةبهخصالحجأنعلمناأنهكما

الصلواتمنالمفروضوأن،الكعبةجهةخمبهالاستقبالوأن،رمضان

.غيرهالمنصوصعلنقيسأنهنايمتنعفإنه؟ذلكونحوالخمسبهخص

،رمضانوشهرالكعبةكتعيينللعبادةزماناأومكاناالشارععين!اذا

والسجودوالركوعالصلاةفيالقراءةكتعيينوالأفعالالأقوالبعضعينأو

اليمنأهلحاليشبهعبهالمنصوغيرفإلحاق؟القرآنوأمالتكبيروتعيينبل

،...السنةمنأشهرأربعةالمقصودوقالوا:الحرمالأشهرتعينأسقطواالذين

قتلتمماأتأكلونوقالوا:بالمذكىالميتةقاسواالذينالمشركينقياسوكذلك

.(1)"...الثهقتلماتأكلونولا

يتصرفولا،النصوصعلىفيهيقتصرالقرباتوباب"كثير:ابنوقال

.(2)"والآراءالأقيسةبأنواعفيه

تعالى:اللهحقفيالشاهدعلىالغائبقياسيصحولا-3

هوبل،عليهفيقاسنظيرلهليسلأنه؟بخلقهيقاسلاسبحانهاللهلأن

أحد.كفوألهيكنولميولدولميلدلمصمدأحد

.(287-21/285)الفتاوىمجموع(1)

.(4/104)العظيمالقرآنتفسير(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نمالثافط:الفصل

لوه!أللالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

الاعتقاد:أبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةببيان

:الأولالنموذج

الشبهة:

،وغيرهكالعلووتعالىتباركالثهعنالصفاتنفيعلالمعطلةاستدلال

والجسم،جسمإلابهايوصفلاالصفاتتلكأنمنها:،الأقيسةمنبجملة

نأ-عندهم-ذلكمنلزمحقيقتهاعلىبهاالثهوصففلو،مخلوقحادث

.(1)ممتنعوذلكجسمأ،اللهيكون

الشبهة:نقض

:يقالأن:والعشرونالخامسالوجه":تيميةابنالإسلامشيخقال

سببهاأومطابقواعتقادصحيحعلمسببها:هل؟العادةهذهسببهأنهب

أنهعلدللناإذاأنااعلم":الرازيقالحيث(78-62)صالتقديسأساسانظر:(1)

المتحيزلأنفرد؟جوهرولابجسمليستعالىأنهعلدللنافقدبمتحيز،ليستعالى

الذي:فنقولالفرد.الجوهرفهومنقسمأيكنلموإن،الجسمفهومنقسمأكانإن

لكانمتحيزأكانلوتعالىإنه:الأولالبرهان:وجوهبمتحيزليستعالىأنهعلىيدل

،...ممتنعمتحيزأفكونه،ممتنعوهذا،الماهيةتمامفيالمتحيزاتلسائرمماثلأ

متناهيأ،لكانمتحيزأكانلوأنههومتحيزأ:يكونأنيمتنعأنهبيانفيالثانيالبرهان

،محالوهذامحدثأ،لكانمتحيزأكانفلو،محدثممكنوكل،ممكنمتناهوكل

البرهانمركبأ...،لكانمتحيزأ،العالمإلهكانلو:الرابعالبرهان،...محالفذاك

."...الأجزاءمنمركبألكان،متحيزأكانلوإنه:الخامس
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

لموهو،فممنوع:الثانيوأما،المسألةفيحجةفهو:الأولأمافاسد؟،تخيل

جسما،إلاحياقادراعالماشاهدواماإنهم:قولهمإلاحجةذلكعلىيذكر

والأحياءالعلماءمنشاهدوهماعلالغائبالحيالقادرالعالمقاسواأنهمإلا

العربية،إلايسمعولمالسودإلاالناسمنيرلممنبمنزلةفصاروا،القادرين

ومعلوم،والعربيةالأسودإلانفسهإلىيسبقلملغةأوإنسانانفسهفيمثلفإذا

إلالغةيسمعولمأسودإلاإنسانايرلممنأنوذلكفاسد،قياسهذاأن

إلىيسبق!انما،يخاطبهإنسانامثلإذاالأسودنفسهإلىيسبقإنماالعربية

الذيجنسمننفسهفيمثلهالذيلأنالتعبير؟نفسهفيمثلإذاالعربيةنفسه

أحسهالذيجنسمنتخيلهالذيوكان،الإحساسيتبعوالتخيل،شاهده

منغيرهمعندولاعندهمهوليس!ةوالباريواحد،جنسهماأنعلملما

القادرينالعالمينالأحياءمنشاهدوهماإلىنسبتهتكونحتىالآدميينجنس

الأيديبرفعاللهيدعونالذينهؤلاءبل،رئيمنإلىالآدميينمنيرلممانسبة

فيلهممشاركالآدميينجنسمناللهأنبقلبهيخطرلمعاضتهمفوق؟إلى

تعالىاللهينزهونكلهمهؤلاءبل،ذلكونحوودمالحمايكونحتىالحقيقة

ماإلا،ذلكمنبشيءقالمنبالصانعالمقرينعامةفييعرفولا،ذلكعن

يجعلأنبدفلاهذاومع،المشبهةمنشرذمةعنالمقالاتأربابذكره

هذاأنفعلمالادميين،وبينبينهيفرقونماوالصفاتالمقدارمنلههؤلاء

.(1)"باطلبهاحتجالذي

.(489-2/488)الجهميةتلبيسبيان(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلمندكجالثانر:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةاالماهواءأهلاستدلال

الضحليل:

الكتابفيالواردةالصفاتجميعإثبات:والجماعةالسنةأهلعقيدة

ولاتعطيلولاتحريفولاتكييفدونسبحانهبهاللائقالوجهعلىوالسنة

الصفاتتلكنفيإلىالتعطيلأهلمنوالبدعةالأهواءأهلوذهب،تمثيل

والأشاعرةوالكلابيةوالمعتزلةالجهميةبينتفاوتعلى-وتعالىتباركاللهعن

الشاهدعلى(الله)صفاتالغائبقياس:ذلكعلىبهاستدتواومما،-ذلكفي

أنكرواثمأولأ،القياسهذاتصورواقدالتعطيلوأهل،(المخلوق)صفات

التعطيلإلىمنهافرواثم،بخلقهاللهتشبيه-زعمهمفي-تقتضيالتينتيجته

صفاته.اللهعنفنفوا

يأتي:بماالاعتقادأبوابفيالجائزةغيرالأقيسةوبيان

تعالى؟تباركاللهحقفيجائزغيرالشاهدعلىالغائبقياسأنتقرير-ا

منه،قريبأوجنسهمنمثيللهكانمنحقفييصحإنماالقياسذلكلأن

فلا،الآدميينجنسمنليسالصانعيثبتمنجميعباتفاقفهوسبحانهاللهوأما

المخلوقيقصفاتعلىمنهيلزمأوإثباتهايقتضيهوماصفاتهقياسالبتةيصح

منها.يلزمأوصفاتهمتقتضيهوما

لممنفإن،المخلوقينجميعحقفيحتىيستقيملاالقياسهذاأن-2

إلااللغاتمنيسمعلمأو،معينلونذاكانمنإلاالناسمنيعرفيكن

نفسهفيتصؤرإذااللغةوتلكاللونذلكإلاذهنهإلىيتبادرلافإنه،معينةلغة

يشهدلاماعلىيقيسهإنمالأنهذلك؟عنغيرهمنسمعأولغةأوإنسانعن

الرتبقياسهفكيففاسد؟باطلهذاقياسهأنومعلوم،سواهيعرفولا
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

العاجزالآدميبالمخلوقأحدكفوألهيكنولمشيءكمثلهليسالذيالعظيم

.!؟الناقص

الثافلأ:النموذج

الشبهة:

ودعائهموالصالحينالأنبياءمنبالأمواتالتوسليجؤزمناستدلال

بالقياس،الحوائجقضاءوطلبالعبادةفياللهوبينبينهوسائطويجعلهم

الرسالة.تبليغفيوخلقهالثهبينوسائطالرسلكونعلى

الشبهة:نقض

والدينالعلممشايخمنالأنبياءىؤ!حيومن":تيميةابنالإسلامشيخقال

ويؤدبونهم،،ويعلمونهم،يبلغونهم،وأمتهالرسولبينوسائطأثبتهمفمن

...ذلكفيأصابفقد،بهمويقتدون

ورعيفالملكبينالذينكالحخابخلقهوبيناللهبينوسائطأثبتهم!ان

ويرزقهمعبادهيهديإنمافالته،خلق!حوائجاللهإلىيرفعونهميكونونبحيث

الملوكعندالوسائطأنكما،اللهيسألونوهم،يسألونهمفالخلق،بتوسطهم

منهمأدبا،يسألونهموالناس،منهملقربهم،للناسالحوائجالملوكيسألون

منطلبهممنلهمأنفعالوسائطمنطلبهملأنأو،الملكسؤاليباشرواأن

وسائطأثبتهمفمنللحوائج"الطالبمنالملكإلىأقربلكونهمالملك

قتل.!الاتابفإن،يستتابأنيجب،مشرككافرفهوالوجههذاعلى

...أنداداللهوجعلوا،بالخالقالمخلوقشبهوا،دتهمشبهونوهؤلاء

ثلاثة:وجوهأحدعليكونونالنالعرروبينالملوكبينالتيالوسائطفإن
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةاالأهواءأهلاستدلال

يعلملااللهإن:قالومن،يعرفونهلابماالناسأحوالمنلإخبارهمإما

كافر،فهوغيرهمأوالأنبياءأوبعفالملائكةبتلكيخبرهحتىعبادهأحوال

السماء..فيولاالأرضفيخافيةعليهتخفىلا،وأخفىالسريعلمسبحانههوبل

إلاأعدائهودفعرعيتهتدبيرعنعاجراالملكيكونأن:الثانيالوجه

ليسسبحانهوالله،وعجزهلذلهوأعوانأنصارمنلهفلابد،يعينونهبأعوان

خالقهفهوالأسبابمنالوجودفيقاؤكل،...الذلمنوليولاظهير،له

بخلاف،إليهفقيرسواهماوكل،سواهماكلعنالغنيفهو،ومليكهوربه

والله،الملكفيشركاؤهمالحقيقةفيوهمظهرائهمإلىالمحتاجينالملوك

الملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلابل،الملكفيشريكلهليستعالى

قدير.شيءكلعلىوهوالحمدوله

إليهموالإحسانرعيتهلنفعمريذاليسالملكيكونأن:الثالثوالوجه

ويعظمهينصحهمنالملذخاطبفإذا،خارجمنيحركهبمحركإلاورحمتهم

فيوهمتهالملكإرادةتحركت،ويخافهيرجوهيكونبحيث،عليهيدلمنأو

المشير،الواعظالناصحكلاممنقلبهفيحصللماإمارعيف،حوائجقضاء

برهوتعالىوالله،عليهالمدلكلاممنالرهبةأوالرغبةمنيحصللما!اما

إنماالأشياءوكلبولدها،الوالدةمنبعبادهأرحموهو،ومليكهشيءكل

العبادنفعأجرىإذاوهويكن،لميشألموماكانشاءفمابمشيئف،تكون

ونحوفيهويشفعلهويدعوهذاإلىيحسنهذافجعلبعض،علىبعضهم

الداعيالمحسنهذاقلبفيخلقالذيوهو،كلهذلكخلقالذيفهو،ذلك
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

منالوجودفييكونأنيجوزولا،والشفاعةوالدعاءالإحسانإرادةالشافع

...ويخافهالربيرجوهمنأو،يعلميكنلممايعلمهأو،مرادهخلافعلىيكرهه

التيكالوسائط،خلقهوبيناللهبينوسائطأثبتمنأنهنا:والمقصود

،الأوثانعتادالمشركيندينهذابل،مشركفهو،والرعيةالملوكبينتكون

إلىبهايتقربونوسائلوإنها،والصالحينالأنبياءتماثيلإنها:يقولونكانوا

.(1)"الله

السحليل:

ذلكوغيروالرجاءالدعاءمنالعبادةأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

دعاؤهيجوزولاقدمماإلىأفضىفقدماتمنوأن،وحدهلئهإلاتكونلا

الأهواءأهلمنطوائفوضل،إليهبهوالاستشفاعالتوسلولااللهدونمن

الله،إلىبهموالاستشفاعوالتوسلالأمواتدعاءجوازإلىفذهبواوالبدعة

بينناوسائطإليناالرسلأرسلقداللهأنزعمهم:ذلكعلىبهاستدئواومما

حوائجنالقضاءسبحانهوبينهبينناوسائطفنتخذهمدينهشرائعتبليغفيوبينه

بهموالاستشفاعموتهمبعدمنهمالدعاءطلبطريقعنسبحانهمنهوطلبها

سبحانه.إليه

يأتي:بماالاعتقادأبوابفيالجائزةغيرالأقيسةوبيان

الرسلجعلاللهأنعلوربهمالعبادبينالواسطةاتخاذقياسأنتقرير

يأتي:لما،وتعالىتباركاللهحقفيجائزغيرعبادهوبينبينهواسطة

.(1ه-14):عللمقريزيالتوحيدتجريدوانظر:.(22-13/10)الفتاوىمجموع(1)
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلجس!نمالثافط:الفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةاي!هواءأهلاستدلال

ممتنعالقياسوهذابه،وتشبيههبالمخلوقالخالققياسمنلأنه-1

وتعالى.تباركاللهحقفي

وتعالى.تباركاللهإلىوالجهلوالعجزالنقصنسبةفيهالقياسهذالأن-2

سبحانه.بهالظنإساءةفيهلأن-3

!ح!!!!6!ح!
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثانيالمسلك

أساسآومحقهالقياسوجهإبطال

صالحأمعتبرأصحيحأقياسأيكونحتىالقيالهم!فياعتبارهيجبمما

يأتي:مابهللاحتجاتخ!

ثابئا.عليهالمقيسالأصلحكميكونأن-1

.معقولومعنىمعلومةعلةعليهالمقيسالأصللحكميكونأن-2

الإجماعأوالنصوهيالعلةمسالكمنبمسلكثابتةالعلةتكونأن-3

.لاستنباطاأو

ويعقمعليهالحكملترتيبوصالحامناسباوصفاالعلةتكونأن-4

.اعتبارهالشرعقواعدمن

لاأومحصآتعبدئاكانأو،نفسهفيثابتغيرالأصلحكمكانفإذا

ثابتةغير(والفرعالأصلبينالمشترك)الجامعالعلةكانتأو،معناهيعقل

بل،القياسيصحلم؟عليهالحكملترتيبصالحأوصفآتكنلمأونفسها،في

مردودآ.باطلأاستدلالأبهالاستدلالوكانفاسدآ،قياسآكان

بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضونالسنةأهلفإنولذا؟

منالقياسخلؤبيانخلالمنوذلك،باطلومحقهالقياسوجهأنبتقرير

ذكرها.السابقالضوابط

أهلاستدلالينقضكونهفيالسابقالمسلكمعيلتقيالمسلكوهذا

بهاستدلالهمويقطع،جذورهمنويقتلعهأعله،منبالقياسوالبدعةالأهواء
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مندكجنقضفيالهممنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

تسميةبابمنهوقياسأوالبدعةالأهواءأهلسماهماأنويقزر،أساسهمن

لأنهأصلأقياسأتسميتهيصحلابهاستدلوامافإن!الااسمها،بغيرالأشياء

وجهه.غيرعلىأوبابهغيرفيبهاستدذ

ومحلأ:وجهأالباطلةالأقيسةتلكأنواعومن

هذهفإن،ذلكونحووأزمنتهاوأمكنتهاالعباداتأصولفيالقياس-1

فيمتنعبها،الحكمتخصيصقضدوقد،النصعلىفيهايقتصرتوقيفيةالأمور

غيرها.عليهايقاسأن

كنزولالرسولخصائصمنهوفيماالرسولعلىالرسولغيرقياس-2

الأمورفهذه،بالرسولالخاصةالأحكاموبعضروالمعجزاتوالتشريعالوحي

فيها.غيرهبهيقاسفلا،وتعالىتباركربهمناللهرسولبهاخمئ!

ببيان،بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

الاعتقاد:أبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسة

الشبهة:

موته؟بعدصووبالرسولالتوشلجوازعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)ص!بالنبيآدمتوشلعلىبالقياس

قوائمإلىنظرالشجرةمنأكللماالهيل!آدمأن:الموضوعالحديث:بهالمقصود(1)

وأنجت،بمحمدربهإلىفتوسلالثه(،رسولمحمد،اللهإلاإلهالا:فيهافإذاالعرش

حكمه.وبيانتخريجهسبقوقد.ربهمنتلقاهاالتيالكلماتهوالتوسلذلك
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

:أخرىشبهة

بالقياس؟موتهمبعدبالصالحينالتوسلعلوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

آدمتوشلعلىبالقياسالثابت،موتهبعدى!ك!بالرسولالتوشلجوازعلى

!كل!نرو.بالنبي

الشبهة:نقض

الحديث)وفي:(05:)ص(1)لاق":الشيخآلصالحالشيخمعاليقال

فيالمداروأنفيه،بوجودهالعالميتشرفأنقبل!راللهبرسولالتوسل

لاوأنه،!ربهعندالرفيعالقدربهللمتوشليكونأنعلىالتوسلصحة

اهـ."الدنيادارفيحياكونهيشترط

للحكماستخرجبل،موضوعحديثبتصحيحالكاتبيكتفلم:أقول

زمانغيروإلىالحكممحلغيرإلىبالقياسالعلةعدىثمعلة،فيهالوارد

الحكم.

هذا:وتوضيح

:أي،حياتهقبل:أي،وجودهقبل!كل!ىبالنبيآدمتوسلالحديثفيأن

الحياةفيجوازهإلاكذلككانبمنلتوسلهمعنىولا،الحياةفاقدوهو

.الردىوقياسالهوىاستنتاجكذاوبعدها.وقبلها

تصحح.أنيجبمفاهيم:كتابهفيالمالكيعلويمحمدعنالشيخنقلهالنصهذا(1)
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مندكجنقضفطالهمصنةأهلجد!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

حيثله،معنىلابالتوسلالكاتبهذاعندحىالنبيتخصيصإنثم

وأ،النبوةبجامعصى،النبيعلىالرفيعالقدرالقهصطلىكانمنكلقاس

الكرامة.أو،الولاية

الفه،دونمنبعبادتهاالمفتونينالقبورأ!حاباحتحكاجعينهووهذا

اول!اكجو،ادحيمنالدعاءطلبعلىمنهب!اوالمحتدعاءبالقياسعدوا

معنىلاقالوا:!ىالنبيحقفيزعموهطلهمثبتأقظنوافلماذلك،في

،العباداتمننحوهأوالاستشفاعأوبالدعاء!رومحمدالنبيلاختصاص

الكرامة،أونبياكانإنالنبوةبجامعر!"غيرهإلىالفعلهذاجوازيعدىبل

للمتوسليكونأنعلىالتوسلصحةفي)المدارهنا:القائحلهذاقالكماأو

فيعنهايفصحلملمسائلوتقعيدتمهيدوهذا،(!ربهعندالرفيعالقدربه

الموضع.هذا

وقياس،الموضوعاتتصحيح:الشرعأحكامعلىالتجرؤهذافانظر

الأولى،الثلاثةالقرونانتهاءإلىه!ن!محمدبعثمنذقطأعابهيقللمفاسد

مشهورةجماعةوهم،الصظإخوانوأتباعهمالباطنيةالقرامطةظهرتحتى

وقبله،الكاتبتبناهالذيهذاجلبواالذينوهم،الرابعالقرنأولفيظهروا

الذيالدينهذاشرعواوكيفالصفاإخوانقالهطنظرظ،الضلالةأهلأخذه

قلبين،إلىالقلوبصئرمنفسبحان،الثلاثالمئاتفيالمسلمونيعرفهلم

يااعلم":قولهم(4/21)الصفاإخوانرسائلمن(42)الرسالةفيجماء

وأوأوصيائهموبأئمتهمورسلهبأنبيائهاللهإلىيتقربمنالنالرمنأنأخي

ومساجطهملهموالتعظيمالمقربيناللهبملائكةأوالمالحينوعبادهاللهبأولياء
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةا!أهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

يمكنهممابحسبذلكعلىوسننهمبوصاياهموالعملوبأفعالهمبهموالاقتداء

اللهيعرفمنفأما،اجتهادهمإليهويؤدينفوسهمفيويتحققلهمويتأتى

همالذينالمعارفأهلمرتبةوهذه،غيرهبأحدإليهيتوسللافهومعرفتهحق

تعالىالثهإلىطريقلهفليسوحقيقتهومعرفففهمهقصرمنوأما،اللهأولياء

منبالأئمةإلاتعالىاللهإلىطريقلهفليسمعرفتهفهمهقصرومن،بأنبيائهإلا

إلاطريقلهفليسبهمومعرفتهفهمهقصرفإن،وعبادهوأوصيائهمخلفائهم

مساجدهمإلىوالذهاببسننهموالتعلقبوصاياهموالعملآثارهماتباع

عندوالرحمةالغفرانوطلبوالاستغفاروالصياموالصلاةوالدعاءومشاهدهم

أحوالهموتعرفآياتهملتذكر،أشكالهمعلىالمصورةتماثيلهموعندقبورهم

لديه.والزلفىاللهإلىللقربةطلباذلكيشاكلوماوالأوثانالأصناممن

تعالىاللهإلىويتقربالأشياءمنشيئايعبدمنحاليكلعلىأنهاعلمثم

اهـ."البتةاللهإلىيتقربولاشيئايدينلاممنحالاأصلحفهوبأحد

الجهالفيفانتشر،المسلمينفيالشركالباطنيونالصفاإخوانأدخلهكذا

العلماءمنجماعاتفقامالشجر،يابسفياللهباشتعالفيهمواشتعلانتشارا،

المسلمينلأن،سبيلهمستبينولا،غايتهمتضحةغيرأمرهأولوكانهذا،ينكرون

العلماءفأنكرهالغطاء،وانكشف،الشأناستبانثم،فيهمالأصنامدينيكنلم

صعبتلما":فقال،الحنبليعقيلابنومنهم،والخامسالرابعالقرنفي

أوضاعتعظيمإلىالشرعأوضاععنعدلواوالطغامالجهالعلىالتكاليف

وهم،غيرهمأمرتحتبهايدخلوالمإذ؟عليهمفسهلت،لأنفسهموضعوها

بالحوائج،الموتىوخطابالقبور،تعظيممثل،الأوضاعلهذهكفارعندي

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلستدلال

الشجرعلىالخرق!القاءوكذا،كذابيافعلمولاييافيها:الرقاعوكتب

."والعزىاللاتعبدبمناقتداء

صاحبقالهالذيالباطلالفاسدالقياسهذاوسببهأصلهالاكبرالشركفهذا

الطرقمنبدعةهوبلشركبأنهنقوللاالذيبالذواتالتوسلباب،المفاهيم

ممنوعفهووالشركالكفرإلىوسيلةكانماوكلالاكبر،الشركلهذاوالوسائل

.(1)املأخرىمرةيفتحلاحتىوتتريبهووصده!اغلاقهبابهسديجب

الصحليل:

ممنوعمحرمبالذواتالثهإلىالتوسلأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

منبالصالحينأم!صبالنبيكانوسواء،مماتهمبعدأمحياتهمفيكانسواء

ذلك:علىبهاستدئواومما،ذلكجوازإلىوالبدعةالأهواءأهلوذهب،أمته

:قياسان

.وجودهقبلبهالمتيلأآدمبتوسلمماتهبعد!بالنبيالتوسلقياس-1

مماته،بعده!عبالنبيبالتوسلمماتهمبعدبالصالحينالتوسلقياس-2

!ش.ربهمعندالرفيعالقدربجامع

يأتي:بماأساسآومحلهالقياسوجهبطلانوبيان

!ص،بالنبيالمتصلأآدمتوشلهو:الأولالقياسفيعليهالمقيسالأصل-1

ذلك.فعلقدالمتيلأآدملأن!ه؟بالنبيالتوشلجواز:هوالأصلوحكم

.(26-42):عرمفاهمناهذه(1)
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نقضفيالسنةأهلمندكج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أهلباتفاقموضوعخبرفيمروكيئفإنه؟نفسهفيثابتغيروالأصل

الأصل)وهوالقيالع!أركانمنالأولالركنلأنفاسد؟فالقياس،الحديث

حقيقة.موجودولاأصلأثابتغير(عليهالمقيس

ثابت؟غيرنفسهالأصللأن؟نفسهفيثابتغيرالأصلحكمأنكما

ثابت.غيرالأصلحكملأنفاسد؟فالقياسسبق،لما

!ص،بالنبيالتوشلهو:الثانيالقياسفيعليهالمقيسالأصل-2

توسل)هو:آخرأصليعلىبقياسههؤلاءعندثبتإنماهن!ك!بالنبيوالتوسل

آخر،لقيالع!أصلأيكونأنيصخلابالقياسثبتوماحرو(،بالنبيالصتلأآدم

كذلك.يكونأنيصحلاأصلأفيهجيلمالأنفاسد؟فالقياس

بالنبي)التوسلالأصلبينالثانيالقياسفيالمذعىالمشتركالجامع-3

وللصالحين!كضووللنبيالرفيعالقدرهو:(بالصالحين)التوسلوالفرع(ه!ن!

آدمأنهوالموضوعالحديثفيزويالذيلأن؟باطلوهو،!ربهمعند

قائمةعلىتعالىالثهباسممقرولآاسمهرأىلفاه!ك!بالنبيتوسلإنماالشلأ

فيهايشاركهلا!ىبالنبيخاصةلأنها؟قاصرةالعلةوهذه،العرشقوائممن

الأصلمنتعديتهايجوزولايصحلافيهالعلةلأنفاسد؟فالقياس؟البتةغيره

.الفرعإلى

http://www.al-maktabeh.com



من!كلجنقضفيالسنةأهلض!كلجالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةاال!هواءأهلستدلال

السالثالمسلك

الفرقأوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير

يأتي:ماالقياسفياعتبارهيجبماأهممنأن:وبئنوهالعلمأهلقزرهمما

موجودةأجلهامنوشرعهالحكمبهاالشارععلقالتيالعلةتكونأن-1

يقطعبأنوذلك،فيهحكمهايمغعالفرعفيمعارضغيرمنالفرعفيبتمامها

.الفرعفيوجودهاالظنعلىيغلبأوبوجودها

واجبقيالع!يصحفلا،الأصللحكممساوئاالفرعحكميكونأن-2

الحكم.فيمساواتهمالعدممثلأ؟واجبعلىمندوبولا،مندوبعلى

موجودةغير(والفرعالأصلبينالمشتركالجامع)الوصفالعلةكانتفإذا

فاسد؟فالقياس؟الأصللحكممساوغيرالفرعحكمكانأو،الفرعفيبتمامها

الحكم.أوالعلةفيوالفرعالأعسلبينالفارقلوجود

بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقفهمأثناءفييعنونالسنةوأهل

ويهتمونعليهينضونأنهمبهعنايتهموبلغت،فائقةعنايةالمسلكبهذابنقضه

علىأوأبوابهغيرفيلاستعمالهأصلهفيفاسدأالقياسكانوإنحتىببيانه

محفه.لفسادأووجههغير

بأمرين:يعنونالمسلكهذافيوهم

.الفارقمعقياسلأنهفاسد؟القياسأنعلىالنمق-1

فاسدأ.القياستجعلالتيالفرقأوجهعلىالنض-2
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نقضفيال!صنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

فإنهم؟والحجةبالدليلالتزامهموشدة،فقههمكمالعلىيدذوهذا

إلايتكلمونلاولكونهم،ويفترقانفيهيجتمعانوماوالفرعبالأصللفقههم

.بيانوأوفىبأتئمويحزرونهالفرقيبينون؟وبرهانبعلم

تعالى:قوله:ذلكومن،تعالىاللهكتابفيجاءقدالشريفالمسلكوهذا

ماهوآفخئرءأنهتناوقالوا!يصجذوئتهقليمثاذاقث!شزليرآتنض!يبؤثتا!

:قالفيهـع!عباسابنفعن،!58-57:الزخرفأ(تلهرقؤلمخصحثونإلأخذلألكضربوة

الآية:هذهعليكأنزلالثهأنتزعم:فقالحووالنبيإلىالزبعرىبناللهعبدجاء

قال891:لأنبياءا1(ئو؟رؤشرتهاجهترأخصحصبد2وتآلترمنوماتغبدوت!إلتختم!

كل،مريمابنوعيسىوعزيروالملائكةوالقمرالشمسعبدتقد:الزبعرىابن

ي!يذوئمتهقوفثإذاضزليرقثلأآئنض!يب!ؤثتا:فنزلت،؟آلهتنامعالنارفيهؤلاء

851-75:خرفلزا1(خصحثونتؤئمهرتلإلأجدلالذضربوةمامموآشخئرءآئهتنالو(وتا!

وفي.1011:لأنبياءا1(شعدونعتهاأؤليهكئن!طلآضئاثهمشتمق!ثآلديمىلمن!:نزلتثم

جهئرخصحمبد*ولمحننآدئرمنوماتغعدوئإتحثم!:نزلتلما:قالعفآخروجه

الآلهة،شتموقالوا:مكةأهلعلىذلكشقالأنبياء:91011(أنضرتهاورر؟وئ

محمد،يا:فقالفدعي،ليادعوهمحمدا،لكمأخصمأنا:الزبعرىابنفقال

عبدمنلكلبل:قالالثه؟،دونمنعبدمنلكلأمخاصةلآلهتناشيءهذا

،(الكعبة:)يعنيالبنيةهذهوربخضمت:الزبعرىابنفقال،اللهدونمن

وأن،صالحعبدعزيرآوأن،صالحعبدعيسىأن-محمديا-تزعمألست

اليهودوهذه،عيسىتعبدالنصارىفهذه:قالبلى،:قال،؟صالحونالملائكة

!لمن:فنزلتوفرحوا،مكةأهلفضخ،الملائكةتعبدتميمبنووهذهعزيرا،تعبد
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

،(تجعدونع!هاأؤلبهك!والملائكةوعيسىعزير(آلط!قشاثهمشتمقتآلذيت

.(1)751:خرفلزا1(يصجذوئمهقومثاإذقثلأقزيرآتنضيب!ؤلقا:نزلتو

قاسلماالزبعريابنأجاب...كما":تيميةابنالإسلامشيخقال

معبودين،كونهمبمجردالأصلفيالعلةأنوظن،المشركينآلهةعلىالمسيح

المسيحفجعل،الآخرةفييعذبفإنهاللهغيرمعبودكلأنيقتضيذلكوأن

!ؤتخا:تعالىقال،الأصلعلىالفرعقياسعليهوقاسهمالمشركينلآلهةمثلأ

لكضربوهماممؤآشخئرةأنهتضالو(وقا!يصذوئمتهقؤمثإذاتث!قزليرآثنضحيب

لإلحاقامنالمانعالفرقسبحانهفبين،!58-57:الزخرفأ(خصحثو!تلالرقؤلمإلأخذلأ

،1011:لأنبياءا1(تجعدلنعتهاأؤليهكئن!طتآ!اثهمشتمقتآلذلهيئلمن!:تعالىبقوله

لأنعلما؟يوجبلامحفاجدلاإلاقاسوهماالقائسينهؤلاءأنوبين

كانلجهنمحصباجعلواإذاالأصنامفإن،والأصلالفرعبينحاصلالفرق

بخلاف،التعذيبيستحقلامنتعذيبغيرمنلعابديهاوخزياإهانةذلك

،...تعالىاللهيفعلهلاهذافإنغيرهمبذنبالصالحوناللهعبادعذبإذاما

عبادهأنتعالىاللهأخبروقد،...إليهرسولإرسالبعدإلاأحدايعذبولابل

ويتجاوزعملواماأحسنعنهميتقبلبلالنار،فييعذبهملاالجنةفيالصالحين

كراهيةمعغيرهمبذنبيعاقبهمأنفضلا،الجنةأصحابفيسيئاتهمعن

وأخرالمسيحتتناولكانت)ما(لفظأنزعمومن،ذلكعنونهيهملفعلهم

،...ضعيفانفالقولان؟يعقللاماإلايتناوللا)ما(لفظبأنأجابأوالعامبيان

الكبيرالمعجمفيوالطبراني،(3/43،44)الآثارمشكلشرحفيالطحاويأخرجه(1)

.(981-971)صالنبويةالسيرةصحيحفيالألبانيوأورده.(01/99-2982)
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نقضفيال!منةأهلجم!نميلاول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

فسادتعالىالثهفبينفاسد،بقياسالنمالصحيحعارضواالمشركون!انما

.(1)ادوالفرعالأصلبينالفرقوذكرالقياس

والقياسالمعنىجهةمنوأشباههالزبعريمعارضةكانتلكن":وقال

يكونأنوجبمعبودينلكونهمالناردخلواآلهتناكانتإذا:أيوالاعتبار،

،بالقياسفعارضوه.يدخلهاأنفيجبمعبود؟والمسيحالنار،يدخلمعبودكل

المسيحبأنالفرقاللهفبينفاسد،قياسالمؤثرالفارقوجودمعوالقياس

،الأوثانبخلاف،غيرهمنالانتقاملأجليعذبأنيصلحلادتهمطيعحيعبد

كانعبدهاممنوانتقاماآلهةكونهاعدملتحقيقعذبتفإذا،حجارةفإنها

فهذا":قالأنإلى"...يعاقبأنيصلحلالمنعقوبةفيهاليسمصلحةذلك

ليسآخربشيءعنهاللهأخبرماقاسحيث،الزبعريابنمعارضةجنسمن

.(2)"فرقبينهمابل،مثله

،بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقضيىنماذجومن

:الفرقأوجهوبيانالفارقمعالقياسأنبتقرير

:لأولالنموذج

الشبهة:

بالقياس،مخلوقةمستعارةوأنهااللهغيراللهأسماءأنعلىالجهميةاستدلال

تنقم.ولاالشخمىفيتزيدلافتسميتهاسمبلاشخصيكونقدأنهعلى

.(21/411الصحيحالجواب(1)

.(3/032)التعارضدرء(2)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

الشبهة:نقض

تأويلهافيفذهبالمقدسةاللهأسماءالمعارضاعترضثم":الدارميقال

مخلوقة؟مستعارةوأنها،اللهغيراللهأسماءأنفادعى،المريسيإمامهمذهب

تنقص.ولاافمخصفيتزيدلافتسميتهاسم،بلاشخصيكونقدأنهكما

مايدرىولالاسمهيهتدىلامجهولكشخمىمجهولاكاناللهأن:يعني

إياهفأعاروهاكلامهممخلوقمنأسماءلهفابتدعواالخلقخلقحتىهو

اللهأسماءتقاسولا":قالأنإلىداالخلققبلاسملهيعرفأنغيرمن

نفسأسماؤهمولمجست،مستعارةمخلوقةالخلقأسماءلأن؟الخلقبأسماء

مخالفاشيءليس،صفاتهاللهوأسماء،لصفاتهممخالفةهيبل،صفاتهم

صفاتمنصفةأنادعىفمنللأسماء،مخالفاصفاتهمنشيءولا،لصفاته

الله،فهو،الثه:قلتإذالأنكوفجر؟كفرفقدمستعارةأومخلوقةتعالىالله

واذا،كذلكفهو،الرحيم:قلت!اذا،اللهوهوالرحمنفهو،الرحمن:قلتوإذا

لاسواء،اللهوهوكذلكفهوقادر،قاهرمتكبرجبارمجيدحميدحكيم:قلت

جاهل،وهوحكيماالرجليسمىوقداسما،صفتهولاصفتهلهاسميخالف

طالح،وهووصالحا،لئيموهووكريماحقير،وهووعزيزا،ظالموهووحكما

وحماراوأسدا،بغيضوهووحبيبا،مذموموهوومحمودا،شقيوهووسعيدا

وتعالىتباركوالله،كذلكوليسوعلقمةوحنظلةوهراوكليباوجدياوكلبا

لماسمولاصفةلهتحدثلم،يزالولاكذلكيزللمسواء،كأسمائهاسمه

المرزوقين،قبلورازقا،المخلوقينقبلخالقاكان،الخلققبلكذلكيكن

وبصيرا،المخلوقينأصواتيسمعأنقبلوسميعا،المعلومينقبلوعالما
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نقضفيالهمهمنةأهل!كلج:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ولايزللموقتولاحداللهلأزليةوليس،...مخلوقةأعيانهميرىأنقبل

.(1)"تزالولاتزللمأسماؤهوكذلكيزال

ال!حليل:

نفسهسمىالذيهواللهبأنيؤمنونأنهم:والجماعةالسنةأهلعقيدة

البشر،وضعمنوليستمخلوقةغيروهي،حقيقةبهاوتكفمالحسنىبأسمائه

مخلوقة،الثهأسماءأنإلىوالمعتزلةالجهميةمنوالبدعةالأهواءأهلوذهب

وإنما،حقيقةبهايتكلملموكذلكالأسماء،بهذهنفسهسمىالذيهوليساللهوأن

القياس:ذلكعلىبهاستدلواومما؟(2)خلقهبعضبهاسماهأوغيرهفيخلقها

تنقص.الشخمولافيتزيدلافتسميتهاسمبلاشخصيكونقدأنهعلى

:الفرقوجهوبيانالفارقمعالقياسأنوتقرير

صفاته.اللهوأسماء،مستعارةالخلقأسماءأن-1

وأسماء،لصفاتهممخالفةهيبل،صفاتهمنفسليستالخلقأسماءأن-2

للأسماء.مخالفاصفاتهمنشيءولا،لصفاتهمخالفاشيءليس،صفاتهالله

كأسمائهاسمهوتعالىتباركواللهتكن،لمأنبعدحادثةالخلقأسماءأن-3

قبلكذلكيكنلماسمولاصفةلهتحدثلم،يزالولاكذلكيزللمسواء،

الخلق.

.(631-2/1/161)المريسيعلىنقفالدارمي(1)

.(803-462):صالحسنىاللهأسماءفيوالجماعةالسنةأهلمعضقد:انظر(2)
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

وفيوالنحوسةبالسعادةالكونفيتأثيرأللكواكبأنعلىالاستدلال

التأثيرعلىبالقياسذلك؟ونحووبلادةذكاءمنالنفسيةالأحوالحصول

ذلك.وغيرواليبوسةوالبرودةالحرارةفيوالقمرالشمسمنالحاصل

الشبهة:نقض

لوجودوذلكفاسد،القياسهذالأنوذلك،يستقيملاباطلادعاء"هذا

فيوالقمرالشمستأثيرفيننازعلاإنناإذ،عليهوالمقيسالمقيسبينالفرق

،مميزاتمنفيهااللهجعلهبماالطبيعيالأمرعلىيجريماعلىالعالمهذا

أبدانفيوتأثيرها،ذلكونحووالحرارةوالبرودةالرطوبةفيالشمسكتأثير

فإنهذاومع،ذلكونحووخمولهمنشاطهمفيوالناسوالنباتاتالحيوانات

الشمستأثيرفإن،تامبمؤثروليستالمؤثر،السببمنجزءالكواكبهذه

القبولهذاويختلف،والحرارةللسخونةوقبولهالهواءبواسطةكانإنمامثلأ

السببجزءهذهمنواحدفكلوهكذا،وبعدهاالأرضمنالشمسقربعند

تمنعأخرىأمورآتعالىاللهيقدروقد،للسببمكملةأخرىأشياءوجودمع

لاالتأثيراتهذهمثلفإثباتوالتسخير،القهرأثرعليهاليظهرالأسبابهذه

الأرزاقمنالعالمفيالحوادثجملةأندعوىفهوعليهمينكرالذيأماينكر،

المؤثرةهيالكواكبلكونتقعالعالمفيماوجميعوالنحوسةوالسعادةوالآجال

لدقدالأولالنوعإنثم،ذلكعنيختلفوهذالها،خاضعتحتهاومنفيه

ذلك،منشيءعليهيدللمالثانيالنوعبخلاف،والحسوالعقلالشرععليه
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(1)"يناقضهبل

نقضفيالسنةأهلجك!نم:لو!لااالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

التحليل:

والرزقبالخلقالمتفردهوسبحانهاللهأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

ومنالمنجمونوهلك،الكونفييكونمماذلكونحووالإماتةوالإحياء

تأثيرأللكواكبأنفزعمواونحوهمالصفاإخوانمنالمسلمينإضلاليريد

التأثيرقياسهم:ذلكعلىبهاستدئواومماونحوها،النفسيةأحوالهمفيالبشرفي

والبرودةالحرارةفيوالقمرالشمسفيالذيالتأثيرعلىالكواكبفيزعموهالذي

ذلك.ونحووالخمولوالنشاط

:الفرقوجهوبيانالفارقمعالقياسأنوتقرير

المؤثر،السببمنجزءهوبلتام،بمؤثرليسوالقمرالشمستأثيرأن-1

للسبب،مكملةأخرىأشياءوجودمعالسببمنجزءمنهماواحدكلفتأثير

تامآ.تأثيرأالمؤثرهيالكواكبتلكأنمنيدعونهمابخلافوهذا

ظهورمنتمنعهماأخرىأمورأتعالىاللهيقدرقدوالقمرالشمسأن-2

وهذامقهورتان،مسخرتانفهماوالتسخير،القهرأثرعليهماليظهرآثارهما

لها.خاضعتحتهاقنالكواكبتلكأنمنيدعونهمابخلاف

وهذا،والحسوالعقلالشرععليهدلقدوالقمرالشمستأثيرأن-3

يناقضه.بلذلك،منشيءعليهيدلفلمالكواكبلتلكالمذعىالتأثيربخلاف

جيداختصاروهو(19.-189):صالإسلامفيذلكوحكموالمنجمونالتنجيم(1)

.(166-2/016)السعادةدارمفتاحفيالقيمابنلكلام
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جم!نمنقضفيالهمشةأهلجم!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

النصذلكوبيانالغص،لمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير

وجدفإذا،والإجماعالنصعنواحتجاجأومنزلةوقوةرتبةمتأخرالقياس

قياسوجد!اذاعنهما،متأخرةورتبتهقوتهكانتوالإجماعللنصيشهدقياس!

الفاسد)1(.المردودهووالقياس،والإجماعالنصهوالنمفالمعتبريخالف

الاعتبار.فساد:التاسعالاعتراض":(061-2/581)الفحولإرشادفيالشوكانيقال1)

كانأو،الإجماعأوللنصلمخالفته،الحكمذلكفيالقياساعتباريمكنلاأنه:أي

المطلوببنقيفالحكممشعراتركيبهكانأو،بالقياسإثباتهيمكنلامماالحكم

مبنيالاعتراضوهذا،للنصبمخالفتهالأصولأهلمنجماعةالاعتبارفسادوخص

العاشر:الاعتراضدا:قالثم"...الحقوهو،القياسعلىمقدمالواحدخبرأنعلى

،المخصوصالحكمإثباتفيالمخصوصالقياسوضعبإبطالوذلك.الوضعفساد

فيإجماعبنمأواعتبارهثبتقدالحكمبهثبتالذيالجامعأنالمعترضيبينبأن

أحدهمايكونبأنوذلك؟النقيضانبهيثبتلاالواحدوالوصف،الحكمنقيض

والآخرإثباتاأحدهماأومغلظا،والآخرمخففاأحدهماأوموسعا،والآخرمضيقا

منأعمالاعتبارفسادأن:قبلهالذيوالاعتراضالاعتراضهذابينوالفرقنفيا.

إسحاقأبووجعلهماعكس،ولاالاعتبار،فاسدالوضعفاسدفكل،الوضعفساد

فرقواالفقهاءلكن،المعنىحيثمنشيئانهما:برهانابنوقالواحدا،الشيرازي

الاعتباروفساد،يقتضيهماضدالعلةعليعلقأنهو:الوضعفسادوقالوا:بينهما،

كونإظهارهو:الوضعفساد:وقيل،النصيقتضيهماخلافالعلةعلىيعلقأنهو:

."الجهةاتحادمع،لنقيفالحكمملائماالوصف
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

فكل،النصدلالةتوافقالصحيحالقياسودلالة":الإسلامشيخقال

قياسآيخالفنصيوجدولافاسد،قياسفهوالنصدلالةخالفقياس

.(1)"الصحيحالمنقوليخالفصريحمعقوليوجدلاكماصحيحآ،

المنقولفيولاالقياسيخالفشيءالشريعةفيليس":القيمابنوقال

أوامرهامعدائرالصحيحالقياسوأن،مخالفلهميعلملاالذيالصحابةعن

.(2)"وعدماوجودأونواهيها

الصحيح:القياسفياعتبارهعلىالعلمأهلنصقمما؟ولذلك

الأصل.لحكممخالفبنصعليهمنصوضاالفرعحكميكونألا-1

إجماغا.ولانقاالعلةتخالفلاأن-2

منه.أقوىدليلأالقياسيصادملاأن-3

كانتأو،الأصللحكممخالفبنصعليهمنصوضاالفرعحكمكانفلو

كان؟منهأقوىلدليلمصادمآالقياسكانأو،الإجماعأوللنصمخالفةالعلة

الاعتبار)3(.فاسدالقياس:العلمأهليسميهالذيوهوفاسدآ،القياس

بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضرفيالسنةلأهلالمسلكوهذا

يحتلأتمضعقالؤأإتئاللإبآنفتم!د:تعالىقوله:ذلكومن،الكريمالقرآنعليهدذقد

إذاالرجلهو":جبيربنسعيدقال!27:هالبقرة9(آدتنبؤ(وحزمآئستغآدتهوآحلآديزبؤأ

.(91/288)الفتاوىمجموع(1)

.(4/42)الموقعينإعلام(2)

.(97-95):صالأخنائيعلالرد(3)
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جك!نمنقضفيالهم!نةأهلجس!نمالثافى:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

علىوأزيدكالأجلفيزدني:للطالبالمطلوبفيقولصاحبهعلىمالهحل

أولفيزدناإنعليناسواءقالوا:ربا،هذا:لهمقيلذلكفعلفإذا،مالك

ؤحزتمآتتيغآلته!ؤآخل:فقالالثهفأكذبهمسواء،فهماالمالمحلعندأوالبيع

منإحداهمااللتانالزيادتانفليست:!يقول":جريرابنوقال،(1)"(آدتنبؤأ

وذلكسواء،،الأجلفيوالزيادةالمالتأخيروجهمنوالأخرى،البيعؤجه

فيوالزيادةالمالتأخيروجهمنالتي)وهيالزيادتينإحدىحزمتائي

المالرأسعلىالزيادةوجهمنالتي)وهيمنهماالأخرىوأحللت(الأجل

ليست:!الثهفقالقضلها(،فيستفضليبيعها،التيسلعفالبائعبهابتاعالذي

وحرمت،البيعأحللتلانيالربا،وجهمنالزيادةنظيزالبيعوجهمنالزيادة

أريد،بماوأستعبدهمأشاء،مافيهمأقضي،خلقيوالخلقأمريوالأمرالزبا،

عليهم!انما،أمرييخالفأنولا،حكميفييعترضأنمنهملأحدليس

يقاس.فكيف..":تيميةابنالإسلامشيخوقال،(2)"لحكميوالتسليمطاعتي

والقياسعنه؟،بالمنهيبهالمأموريقاسفكيف،...؟هببالمأمورالمنهي

المنصوصقياسأما،عالمنصوعلىالمسكوتقياسهوإنماالصحيح

وقد،البيععلىالرباكقياسالعلماء،باتفاقباطلفهويخالفهمنصوصعلى

.(3)"الرباوحرمالبيعالفهأحل

.(2/342)تفشرهفيحاتمأبيابنأخرجه(1)

.(6/13)البيانجامع(2)

.(23/396)الفتاوىمجموع(3)
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نقضفيالهمنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةاال!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

فاسدبأنهبالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضونحينالسنةوأهل

،القياسخالفهالذيالنصذلكببيانذلكيتبعون،النصلمخالففالاعتبار

سابق.موضعفيبيانهتقدمكماحجتهموعظيمعلمهمكمالمنوهذا

،بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

النمذلكوبيان،النموالإجماعلمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنبتقرير

:لإجماعوا

الشبهة:

بالقياس؟وحينوقتكلفي!ك!نروالنبيقبرزيارةاستحبمناستدلال

وحين؟وقتكلفيزيارتهاتشرعالقبورأنفكما،عامةالقبورزيارةعل

حه.قبرهفكذلك

الشبهة:نقض

عليهكانمايعرفأنهناوالمقصود":تيميةابنالإسلامشيخقال

التحيةسلاموبينعليهوالسلامالصلاةمنبهاللهأمرمابينالفرقمنالسلف

الكافر،علىفيهويردوميتحيمؤمنكلفيهيشتركالذيللردالموجب

دخلواإذابعدهمومنالراشدينالخلفاءعهدعلىبالمدينةالصحابةكانولهذا

ذلكونحولهودعاءدتهذكرأوتعلمأوتعليمأواعتكافأولصلاةالمسجد

ولا،هناكفيزورونهالقبرناحيةإلىيذهبونيكونوالمالمساجدفيشرعمما

فلم،قبرهلزيارةأيضاالحجرةيدخلونيكونوالمكما،الحجرةخارجيقفون

ولاالحجرةخارجالمسجدمنلا!هقبرهيزورونبالمدينةالصحابةتكن

بل،ى!ك!قبرهزيارةلمجردبيوتهممنيأتونأيضاكانواولا،الحجرةداخل
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

مقصودهليسمنهمالزائركانوإنوالعلماء،الأئمةأنكرهاالتيالبدعمنهذا

فيمالكذكرهكمايفعلوها،لمالسلفأنوبينوا،عليهوالسلامالصلاةإلا

وغيرهما:عياضوالقاضيالباجيالوليدكأبيأصحابهذكرهوقد،المبسوط

يفعلونيريدونهولاسفرمنيقدمونلاالمدينةأهلمنناساإن:لمالكقيل

بكرولأبيلهويدعونعليهفيصلون!هالنبيقبرعلىيقفون:)أيذلك

الأيامأوالجمعةفيوقفواوربماأكثر،أومرةاليومفيذلكيفعلونوعمر(،

يبلغنيلم:فقال،؟ساعةويدعونيسلمونالقبرعندأكثرأوالمرتينأوالمرة

أصلحماإلاالأمةهذهآخريصلحولنأسذ،وتركهببلدناالفقهأهلعنهذا

عنهذايفعلونكانواأنهموصدرهاالأمةهذهأولعنهذايبلغنيولمأولها،

ذلكوأن،الصحابةوهموأولهاالأمةهذهصدرعنولابالمدينةالعلمأهل

زيارةلهميكرهلاالمدينةأهلأنومعلومالسفر،عندإلاالمدينةلأهليكره

سائربدونليسواذلكفيهمبل،وغيرهمأحدوشهداءالبقيعأهلقبور

عنديستحببلالقبورزيارةعنالامتناعلأولئكيكنلمفإذاالأمصار،

بل،يكرهلاأنأولىالمدينةفأهل؟يفعلصووالنبيكانكماالعلماءجمهور

قبرولكن!وو،بالنبياقتداءلغيرهميستحبكماالقبورزيارةلهميستحب

منالناسومنعالحجرةفيدفنكماوحسا،شرعاخمبالمنع!روالنبي

وقبرالقبر،عندإلىالزائرفيصلالقبورسائرتزاركماالحجرةمنقبرهزيارة

وهذا،تمكنولاحقهفيالزيارةهذهيستحبفلا،كذلكليسو!"النبي

منأحديقولهلاهذافانمنه،أفضلغيرهأنلكونلا،وشرفهقدرهلعلو

وغيرها،بالمدينةالمسلمينوعلماءوالتابعينالصحابةعنففلاالمسلمين

مستحبةالناسآحادقبرزيارةكانتإذا:يقولونالناسمنطائفةغلطهناومن
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:ي!ولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

مطلقاالميتقبرزيارةأنظنواوهؤلاء،والآخرينالأولينسيدبقبرفكيف

كلمنوالتعظيمبالإكرامأحقوالرسول،لهوالتعظيمالإكرامبابمنهو

السنةوخالفوافغلطوا،تنقملكرامتهفيهلهالزيارةتركأنوظنواأحد،

زيارةكانتإذا:يقولمنقولنظيرفقولهموخلفها،سلفهاالأمة!اجماع

كان!انله،الدعاءفيأبلغذلكفانالمزورقبرإلىفيهاالزائريصلالقبور

نأأولىفالرسول؟دعائهفيأبلغفهو؟البدعأهليقصدهكمادعاءهمقصوده

يشرعلاالرسولأنالأمةوإجماعبالتواترثبتوقد،زرناهإذاقبرهإلىنصل

علىيصلىغيرهبلذلك،لغيرولالدعائهولالهللدعاءلاقبرهإلىالوصول

القبرعلىوالصلاة،الصحيحةالأحاديثعليهدلتكماالسلفأكثرعندقبره

يصلىلابالإجماعوهو،والمشاهدةالقربمعتشرعالجنازةعلىكالصلاة

ولممطلقا،القبرعلىيصلىكانأومحدودحدللصلاةكانسواء،قبرهعلى

وزيارة!ه،قبرهعلىصلىقدملماالغائبينالصحابةمنأحداأنيعرف

الزيارةوهذه،بمشاهدتهالقبرإلىالوصولمعمشروعةهيالمشروعةالقبور

هؤلاءغلطفتبين،ممكنةأيضاهيولا،والإجماعبالنصحقهفيمشروعةغير

.(1)"الفاسدالقياسبابمنوهذا،المؤمخينعمومعلىقاسوهالذين

.(97-95):صالأخنائيعلالرد(1)
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جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الصحليل:

تكرارهاولازيارتهتشزعلاه!ك!الرسولقبرأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

خارجمنكانلمنيجوزقدأنهإلاخارجها،أوالمدينةداخلكانلمن

وصاحبيه،حهالرسولقبريزورأنمسجدهافيللصلاةإليهاوقدمالمدينة

وقتكلفي!هقبرهواستحبابمشروعيةإلىوالبدعةالأهواءأهلوذهب

المدينةداخلمنكانولمنالشهرأوالأسبوعأواليومفيمرةمنوأكثروحين

قبورزيارةعلى!ك!يووقبرهزيارةقياس:ذلكعلىبهاستدئواومماخارجها،أو

!و.قبرهفكذلكعمومأتشرعزيارتهمأنفكما،المسلمين

ذلكوبيان،والإجماعالنصلمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنوتقرير

:والإجماعالنصر

مخالفبحكيمصعليهمنصو!ه(قبرهزيارة)وهوالمقيسالفرعأن-1

قبرهفزيارة،(عامةالمسلمينقبورزيارة)وهوعليهالمقيسالأصللحكم

،"عيداقبريتتخذواولا":!هقوله:ذلكومنعنها،بالنمالنهيثبتقده!!

النص.لمخالفةالاعتبار؟فاسدفالقياس

مخالفبحكيمعليهمجغ(!قبرهزيارة)وهوالمقيسالفرعأن-2

قبرهفزيارة،(عامةالمسلمينقبورزيارة)وهوعليهالمقيسالأصللحكم

الاعتبار،فاسدفالقياسفعلها،وعدموتركهامنهاالمنعبالإجماعثبتقد!وو

.الإجماعلمخالفة
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يخليبمايلكا

لد!رصئنو،اقئنا0ه

لر،ص؟:مؤ

!صرر!

ؤايخذمخةلأ!ؤاءقليااشفتبة

نخ!لرقنماثيما

تآل!

و.لصويمقرثريحخ

!هب!أف!ثرئبا!مر!يهطيما:آ!؟صض
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صالر!أتجصآلتؤ

العقيدةقسمإلىالمؤلفبهاتقدم""دكتوراهرسالةالكتابهذاأصل

وقد،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكلية

"ممتازبدرجةهـوأجيزت22/6/4321الموافقالأربعاءيومنوقشت

.الجامعاتبينوالتداولبالطبعالتوصيةمعداالأولىالشرفمرتبةمع

من:المناقشةلجنةتكونتوقد

الأستاذ،الغفيليسليمانبناللهعبدالدكتورالأستاذفضيلة-1

بالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدةبقسم

مشرفآ.،المنورة

بقسمالأستاذالسعيد،محمدبنيوسفالدكتورالأستاذفضيلة-2

محمدالإماملجامعة،الدينأصولبكليةالمعاصرةوالمذاهبالعقيدة

خارجيآ.مناقشآ،بالرياضالإسلاميةسعودابن

بقسمالأستاذ،العقيلمحمدبنصالحالدكتورالأستاذفضيلة-3

،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأ!مولالدعوةبكليةالعقيدة

داخليآ.مناقشآ
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الثانيالمب!ث

الأئمةوبأقوالوالتابعينالمهعابةبالآثارعقالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

وأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةالصمهيد:.

السنة.أهلعندوحجيتهاالأئمة

والسابعينالصحابةعنالآثارمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهاالأئمةوأقوال

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:ال!انيالمطلب.

الأئمة.وبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثار

استدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالضالث:المطلب.

والضابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهل

الأئمة.وبأقوال
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مندكلجنقضفيالسنةأهلج!نمالثانر:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمبعث

الأئمةوبأقوالوالتابعينالممعابةفىثاربالآالاستدلال

السمهيد

الأئمةوأقوالوالضابعينالصحابةعنالآثارمنزلة

السنةأهلعندوحجيتها

وفقهآوعلمآصلةوأعمق،النبوةمنعصرآأقربالصحابةكانإذا

فهمهمكانبيانآ،وأفصحلسانآ،وأصح،نيةوأصدق،ورسولهاللهبكلام

حجة-الاعتقادبمسائلمنهايتعلقماسيماولا-والسنةصالكتابلنصو

تقريرفيحجةذلكفيعنهمالواردةالآثار)2(وكانت،(1)بعدهممنعلى

حقولها،الباطلةال!ئمبهونقضالصحيحالدينعنوالدفاعالحقالاعتقاد

بالنسبةالحالوكذلك،غيرهمعنوردماجميععلىوالتقديموالاحترامالتقدير

.بتصرف(2/035)الاعتقادمسائلعلالاستدلالمنهج:انظر(1)

ابنالحافظقال،وتابعيهموالتابعينالصحابةإلىسضدهانتهىماوهو:)أثر(،جمع(2)

فعلهأوقولهمنحكماأوتصريحا!هالنبيإلىينتهيأنإماالإسناد:ثم"حجر:

والثاني،المرفوعفالأولول،...التابعيإلىأو،...كذلكالصحابيإلىأو،تقريرهأو

."الأثر:للأخيرينويقال،مشلهفيهالتابعيدونومن،المقطوعوالثالث،الموقوف

،والمقطوعوالموقوفالمرفوعيشملماعلى)الأثر(يطلقوقد،(12)صالفكرنخبة

هذافيالمرادأنإلا،(8)صالأسانيدولطائفالحديثمصطلحاتمعجمانظر:

.الأولالإطلاقهوالمبحث
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نقضفيالهصنةأهلمندمج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وأتباعهم.التابعينعنالواردةللاثار

فيعليهكانوالماالمتبعينالربانيينالعلماءمنبعدهمجاءضنوكذلك

وهديوالسنةالكتابفيهااتبعواالتيولأقوالهملهميكون،والعملالعلم

منغيرهمعلىبهيتقذمونماالرفيعةوالمنزلةالعاليةالمكانةمنالسلف

الأمة.فئات

(1)الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةيبتنماأجمعومن

وابنواللالكائيبطةوابنالدارميالأئمةذكرهما:السنةأهلعندوحجيتها

تيمية:

كلهايشبههامامنهاوأكثررويتقدالأحاديثهذه":فقالالدارميأما

منالزائغةهؤلاءاخترعماولولا،اللهبكلامالإيمانفيالثهلكتابموافقة

مالكانكلامهبهاويبدلونالثهصفاتبهايردونوالمعانيالأغلوطاتهذه

لمتأولإلاشافكافأنهمع،الأمةلجميعكافياكتابهفيذلكمناللهذكر

وأصحابهاللهرسولعنالآثارهذهألفناذلكرأينافحين،ريبةمتبعأوضلال

يزالوالمالأمةمنمضىمنأنالناسمنبقيئمنليعلمبعدهممنوالتابعين

ظاهرهمنيتلىماغيرتأويلالهيعرفونلا!ت،اللهقالكماذلكفييقولون

.(2)"وتعالىتباركالرحمنكلامأنه

بهنزلماالعرشأمرمنالبابهذافيذكرتقد":فقالبطةابنوأما

وللعلماء:الأثر،:وللصحابةالخبر،:الشرعلصاحبن!ي!بلما.فيعال..":الزركشيقال(1)

.(1/174)الصلاحابنمقدمةعلىالنكت."والمذهبالقول

.(179)عالجهمية)2(الردعلى
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جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منالأمةوعلماءالأمصارفقهاءعليهوأجمعالآثار،بروايتهوصحت،القرآن

وجعل،الدينفيوقدوة،للمستبصرينهداةاللهجعلهمالذينوالخلفالسلف

،خيرهالثهأحبمنبهويتمسكذلكوليعلم،المؤمنينلقلوبأنسأذكرهم

الذينالجاحدينالملحدةفخوخمنويفكه،الشيطانحبائلمنيستنقذهوأن

وحرمواالرشادطريقبهمخطئالذين،الشياطينفاستهوتهمقلوبهمزاغت

.(1)"والسدادالتوفيق

كلفوما،الديناعتقادمعرفةالمرءعلىماأوجبفإن":اللالكائيوقال

والتوصل،واليقينبالدلائلرسلهوتصديقوصفاتهتوحيدهفهممنعبادهبهالله

،مقولأعظممنوكان،والبراهينبالحججعليهاوالاستدلالطرقهاإلى

وصحابته!وواللهرسولقولثم،المبينالحقاللهكتاب:ومعقولحجةوأوضح

بمجموعهاالتمسكثم،الصالحونالسلفعليهأجمعماثم،المتقينالأخيار

مماإليهاوالاستماعالبدععنالاجتنابثم،الدينيومإلىعليهاوالمقام

المنقولة،المحفوظةوالآثار،المتبوعةالموروثةالوصايافهذه،المضلونأحدثها

،المنصورةالباهرةوالحجج،المشهورةاللائحةوالدلائل،المسلوكةالحقوطرائق

وعامتهمالناسخاصةمنبعدهمومن،والتابعونالصحابةعليهاعملتالتي

منثم،العالمينرباللهوبينبينهمفيماحجةواعتقدوها،المسلمينمن

سلوكفيواجتهد،المتبعينمنآثارهمواقتفى،المهتدينأئمةمنبهماقتدى

مثلفيأخذفمن،محسنونهموالذيناتقواالذينمعوكان،المتقينسبيل

فيالتبعةديففيأمن،الشريعةمنهاجعلىالحججبهذهوداوم،المحجةهذه

.(3/191)نةبالإا(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجس!نماالماول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بالجنةواتقىلها،انفصاملاالتيالوثقىبالعروةوتمسك،والآجلةالعاجلة

فيعاقبتهاويحمدبركتها،ويستعجلبحمايتها،ليتحصنبمثلها،يتقىالتي

،يهواهمماغيرهافيوابتغىعنها،أعرضومن،-اللهشاءإن-والمآلالمعاد

الفملالةسبيلوسلكه،وأغواهبغيتهاختيارفيأخطأ؟تعداهمماسواهايرومأو

.(1)"الهلكةمهاويفيوأرداه

اتباع:والجماعةالسنةأهلطريقةمنثم":تيميةابنالإسلامشيخوقال

المهاجرينمنالأولينالسابقينسبيلواتباعوظاهزا،باطتاوو!ك!اللهرسولآثار

كلامالكلامأصدقأنويعلمون،..!و.اللهرسولوصيةواتباعوالأنصار،

منغيرهكلامعلالثهكلامويؤثرون!س،محمدهدىالهدىوخير،الله

وبهذاأحد،كلهدىعلىوون!لك!محمدهدىويقدمون،الناسأصنافكلام

الاجتماعهيالجماعةلأن؟الجماعةأهلوسموا،والسنةالكتابأهلسموا:

المجتمعين،القوملنفساسخاصارقدالجماعةلفظكانوإن،الفرقةوضدها

يزنونوهم،والدينالعلمفيعليهيعتمدالذيالثالثالأصلهووالإجماع

ظاهرةأوباطنةوأعمالأقوالمنالناسعليهماجميعالثلاثةالأصولبهذه

الصالح؟السلفعليهكانماهوينضبطالذيوالإجماع،بالدينتعلقلهمما

.(2)"الأمةوانتشرتالاختلافكثربعدهمإذ

يأتي:ماذلكضحويو

وفهمهم،-ه!ك!نبيهابعد-وأعلمهاالأمةهذهأكملالصحابةأولأ:

.(01-1/9)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

.(3/571)الفشاوىمجموع(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ذلك:فيعنهمالواردةالآثاراتباعويجبحجة،وعملهم

نت!تففك!تتامنكمكانمن":قال!مسعود)1(بناللهعبدعن-1

اللهرسولأصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحىفإن؟(2)تامقدبمن

اللهاختارهمقومتكففا،وأققهاعلما،وأعمقهاقلوبا،الأمةهذهأتز!ص،

كانوافإنهم،بهديهموتمسكوا،حقهملهمفاعرفوا،ديف!اقامة،نبيهلصحبة

.(3)"المستقيمالهديعلى

والاقتصاد،اللهبتقوىأوصيك":حم!العزيز)4(عبدبنعمروقال-2

بهجرتمابعدالمحدثونأحدثماوترك!ه،نبيهسنةواتباع،أمرهفي

(1

(2

(3

(4

الهجرتين،وهاجرقديمأ،أسلم،الرحمنعبدأبو،الهذلي،غافلبنمسعودبناللهعبد

عنهوحدث،نعليهصاحبوكانح!يه،البيولازمبعدها،والمشاهدبدرأوشهد

إلىعمروستره،الشامفتوحشهدوشفتأ،ودلأقذيأبهالناسأشبهوكانبالكثير،

بالمدينةتوفي،عديدةومناقبهعليها،عثمانولاهثم،دينهمأمورليعلمهمالكوفة

.(236-4/233)الإصابةانظر:بعدها.التيفيأوهـ(32)سنة

الصحابةقرونبعدالآتيةالقرونيوصيمسعودابنوكأن":المباركفوريقال

.(92ه-1/492)المفاتيحمرعاة"بهديهملاهتداءوا،آثارهمباقتفاء

.(368):صالبرعبدلابنوفضلهالعلمبيانجامع،(1/412)للبغويالسنةشرح

المؤمنين،أميرحفص،أبو،الأمويالقرشيالحكمبنمروانبنالعزيزعبدبنعمر

ثقةإمامأوكان،(ـه63)سنةولد،الخطاببنعمربنعاصمبنتعاصمأمأمه

ميمونقالعدل،إمامفكانهـ(99)سنةالخلافةتولى،وورعوعلمفقهلهمأمونأ

انظر:.(ـه101)سنةتوفي،"تلامذةإلاعمرعندالعلماءكانتما":مهرانابن

.(241-240/3)التهذيبتهذيب
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

ثم.عصمة-اللهبإذن-لكفإنها؟السنةبلزومفعليك،(1)فؤنتهوكفواسنف

عبرةأوعليهادليلهوماقبلهامضىقدإلابدعةالناسيبتدعلمأنهاعلم

والحمقوالزللالخطأمنخلافهافيماعلمقدمنسئهاإنماالسنةفإنفيها؟

وقفوا،عليمعلىفإنهم،لأنفسهمالقومبهرضيمالنفسكفارضرر،والتعمق

فيهكانواماوبفضل،أقوىكانواالأموركشفعلوتهمكفوا،نافدوببصير

خذثإنماقلتمولئن،إليهسبقتموهملقدعليهأنتمماالهدىكانفإن،أولى

همفإنهم؟عنهمبنفسهورغب،(2)سبيلهمغيراتبعمنإلاأحدثهما؟بعدهم

مندونهمفما،يشفيمامنهووصفوا،يكفيبمافيهتكلموافقد،السابقون

عنهموطقحفجفوا،دونهمقومقضروقد،(3)ر!خضمنفوقهموماضقضر،

(1

(2

(3

فلاناكفى:يقال،الثقل:والمؤنة.الكفايةمن:-المجهولالماضيبصيغة-كفوا"

تعالىاللهكفاهم:أي(مؤنته)كفوافمعنى.بهاالقيامعنفأغناهدونهبهاقام:أي؟مؤنته

الإحداثثقلظهورهمعلىيحملواأنعنتعالىاللهأغناهم:أيأحدثوا،مامؤنة

الإسلاملهمورضي،نعمتهعليهموأتم،دينهملعبادهأكملقدتعالىفإنه،والابتداع

شيئاعليهيزيدوا:أي،دينهمفيلهميحدثواأنفيللعبادحاجةإليهميتركفلمدينا،

.(12/239)المعبودعونشئا"منهينقصواأو

)إن:الصالحينالسلفبعدحدثفيما-المبتدعونالمحدثونأيها-قلتمولئن"

الصالحين؟السلفبعد:أي،بعدهمحدثالذيالشيء:أي،موصولة:ما(حدثما

السابق"سبيلهمغيراتعمنإلاالشيءذلكيحدثلم:أي،نافيةما:(أحدثه)ما

(240/12).

قصرهم،تحت:أي،تحتهم:أي،الصالحينالسلفدونفليس:أي(دونهم)فما"

قضرمن:خئس،محلأوخئسأي:ظرف،اسمأوميميمصدرضقضر(:)من

)من،خ!رهمفوق:أي،فوقهموليس:أي(فوقهم)وما،حبسه:أيقضرا؟الشيء
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"مستقيمهدىلعليذلكبين!انهمفغلوا،أقوام

اللهرسولاتباعواختيارنامذهبنا":!(2)الرازيحاتمأبووقال-3

.(3)"...بإحسانبعدهمومنوالتابعينوأصحابه!ص

منوتابعوهم!الصحابةعليهكانماتبئنالتيالآثارمعرفةثانيأ:

:الهدىوينابيعالعلمأصول

الله،رسولأصحابعنمأخوذالمشروعوالنسكالمشروعفالعلم

المأثورةوالآثاروالسنةالكتابعلىوفروعهأصولهالعلمفىالكلامبنىفمن

والعملوالعبادةالإرادةبنىمنوكذلك،النبوةطريقأصابفقد؟السابقينعن

والأعمالالقلبيةالأحوالمنوفروعهاالأعمالبأصولالمتعلقوالسماع

وأصحابه،!رمحمدعليهكانالذيوالهدىوالسنةالإيمانعلىالبدنية

.(4)النبوةطريقأصابفقد

(1

(2

(3

(4

ر!خ:منكشف،محلأوكشفأيأيضا،ظرفاسمأوميميمصدرقخ!ر(:

عنأنفسهمحبسواقدالصالحينالسلفأن:وحاصله،...كشفه:أيخ!را؟الشيء

احتيجماكشفواوكذلك،عليهمزيدلاحبساالدينأمرمنكشفهإلىيحتجلمماكشف

.(21/239)المعبودعون"عليهمزيدلاكشفاالدينأمرمنكشفهإلى

.(05-ه405)صداودأبوأخرجه

شيخالناقدالحافظالإمام،حاتمأبو،الرازيالغطفانيالمنذربنإدريسبنمحمد

البلادطؤف،العلمبحورمنكان،(ـه195)سنةولد،خراسانإمامالمحدثين

.(ـه277)سنةتوفي،طبقفومنالبخارينظراءمنوهووالإسناد،المتنفيوبرع

.(622-13/472)السير:انظر

.(1/518)والجماعةالسنةأهلاعشقادأصولشرح

.(363-01/362)(5/134)(3/378)الفتاوىمجموع:انظر
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

كمالولإلىأقربكان؟أقربوأصحابهحووالرسولإلىكانمنوكل

والباطل.الحقبينفرقانأأعظموكان،والعرفانوالعقلوالإيمانالتوحيد

دينهمنونقص،والبدعالشركإلىأقربكانأبعد؟عنهمكانمنوكل

.(1)بالباطلالحقعليهواشتبهالفرقانعنأبعدوكان،بعدهبحسب

.(2)"الآثارالدينإنما":الثوريسفيانقال

هووتابعوهموالتابعونه!ك!النبيصحابةعليهكانبماالاعتصامثالثأ:

والهلاكالضلالغيرهوفي،والتفرقالاختلافمنوالعصمةالنجاةسبيل

:(3)والفرقة

ابنإلىفأرسل،نفسهيحذثيومذات!الخطاببنعمرخلا"

وقبلتهاواحدوكتابهاواحدونبيهاالأمةهذهتختلفكيف:فقالعباس

فقرأناهالقرآنعليناأننرلإنا،المؤمنينأميريا:عباسابنفقال،؟واحدة

فيميعرفونولاالقرآنيقرؤونأقوامبعدناسيكونوإنه،أنزلفيتموعلمنا

فإذااختلفوا،رأيفيهقوملكلكانفإذارأي،فيهقوملكلفيكوننزل،

.(4)"اقتتلوااختلفوا

.(17/974،984)(13/6)الفتاوىمجموع،(3/932)النبويةالسنةمنهاج:انظر(1)

.(2/518)وأهلهالكلامذم(2)

الصواعقمختصر،(51-1/9)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحانظر:(3)

.(1/131)اللهفانإغاثة،(2/694،175)المرسلة

.(1/176)سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه(4)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"بالأثرتمسكنامانضللن":سيرينوابنشريحوقال

الأهواء،فيهمظهرتإلاقومفيالآثارققتما":أنسبنمالكوقال

.(2)الالجفاءالناسفيظهرإلاالعلماءقئتولا

أصللهيكنولم-الصالحوالسلفالصحابةبعدأحلإثماكلرابعأ:

وضلالة:بدعةفهو-عنهمجاءفيما

واستوعبوا،وجههعلى!سالرسولبهجاءبماآمنوا!صالصحابةفإن

خالفمافكل،تابعوهمثم،سبيلهمعلىالتابعونوكانبه،جاءالذيالحق

.(3)والمحدثاتالبدعمنفهوسبيلهم

ألفمنأكثرلقيت":البخاريإسماعيلبنمحمدالثهعبدأبوقال

وواسطوالبصرةوالكوفةوالمدينةومكةالحجازأهل؟العلمأهلمنرجل

،(4)نرقبعدقرنآثمقرن،بعدقرنآكزاتلقيتهمومصر؟والشاموبغداد

واحدارأيتفما،...سنةوأربعينستمنأكثرمنذمتوافرونوهمأدركتهم

(2

(3

(4

.(2/667)المريسيعلىالدارمينقض

.(5/79)وأهلهالكلامذم

.(31/37)(5/86)الفتاوىمجموعانظر:

التؤشطمقداروهوزمانكلأهل:والقزن":(4/81)النهايةفيالأثيرابنقال

أهلفيهتقتيرنالذيالجقداروكأنه،الاقترانمنمأخوذ.زمانكلأهلأعمارفي

وقال،(7/03)للجوهريالصحاحوانظر:،"وأحوالهمأعمارهمفيالزمانذلك

وأقةواجد،زمالؤأفل...:القرن":(5781)صالمحيطالقاموسفيالفيروزأبادي

."أفهبغد
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

محمدأصحابيتناولأحدافيهمرأيتوما؟.الأشياء..هذهفييختلفمنهم

.(1)"وأصحابه!صالنبيعليهيكنلمما؟البدععنينهونوكانوا،...!ص

إلاصحابتهوآثاررسولهوسنةاللهكتابفينجدفلم":اللالكائيوقال

كانالآثارهذهعلىاقتصرفمن،والاختراعالتكلفوذمالاتباععلىالحث

.(2)"المتبعينمن

هوباتباعهوصاناالذيالمستقيمالصراطوهذا":!حالقيمابنوقال

وما،السبيلقضدوهو،وأصحابه!الثهرسولعليهكان.الذيالصراط

يكونقدالجورلكن،-قالهمنقالهوإن-الجائرةالسبلمنفهوعفخرج

يحصيهالامراتبذلكوبينيسيرا،يكونوقد،الصراطعنعظيقاتجؤزا

فاحشا،جوزاويجورعنهيعدلقدالسالكفإن؟ي!حلاكالطريقوهذاالثه،إلا

والجورالطريقعلىالاستقامةبهيعرفالذيفالميزان،ذلكدونيجوروقد

وأ،ظالممفرطإما:عنهوالجائر،عليهوأصحابهاللهرسولكانماهو:عنه

له،المغفورومنهم،للعقوبةالمستحقفمنهم،جاهلمققدأو،متأؤلمجتهد

فيواجتهادهمومقاصدهمنياتهمبحسب-واحذاأجزاالمأجورومنهم

.(3)"تفريطهمأوورسولهتعالىاللهطاعة

.(17-ه1/172)والجماعةالسنةأهلاعضقادأصولشرح(1)

.(1/22)السابقالمصدر(2)

.(1/131)اللهفانإغاثة(3)
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جس!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالميهادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والمواجيا"والأذواقوالنظرياتوالمعقولاتالآراءؤزن:خامسآ

فيوأعمالأقوالمنفيهالناسخاضماوجميعوالمخاطباتوالمكاشفات

عنالواردةوالآثاررسولهوسنةاللهبكتابوالظاهرةالباطنةوالفروعالأصول

الصالح:والسلفالصحابة

عليهكانوماعنهالثابتةرسولهوسنةاللهكتابيجعلأن:ذلكوجماع

وافقفما؟اتباعهيجبالذيالحقهوبعدهممنالصالحوالسلفأصحابه

لكون-خالفهأووافقههليعلملم!ان،باطلفهوخالفهوما،حقفهوذلك

يعرفلمولكنمرادهعرفقدأو،-صاحبهمراديعرفلامجملاالكلامذلك

.(1)بعلمإلايتكلمفلايمسكفإنه؟تكذيبهأوبتصديقهالرسولجاءهل

ذلك:تطبيقنماذجومن

خاطريبهتعلقوماضميريفيمايخيرجأحدكانإن":(2)المزنيقال-1

بينجثوتفلمامصر،مسجدفيوهوإليهفصرت،فالشافعيالتوحيدأمرمن

يعلملاأحذاأنفعلمتالتوحيد،فيمسألةضميريفيهجس:قلتيديه

:قالنعم،:قلتأنت؟،أينأتدري:قالثمفغضب،؟عندكالذيفما،علمك

بالسؤالأمر!اللهرسولأنأبلغذ،فرعونفيهاللهأغرقالذيالموضعهذا

.(136-13/135)(684-21/674)(66،582-11/56)الفتاوىمجموع:انظر(1)

الشافي،تلميذ،إبراهيمأبو،المصريالمزنيإسماعيلبنيحيىبنإسماعيل(2)

زاهدآالفقهفيرأسأكان،(ـه175)سنةولدالزهاد،عقمالملةفقيهالعلامةالإمام

فيالشافعيمذهبانتشروبه،الدقيقةالمعانيعنغواصآمحجاجأمناطراعالمأ

.(496-12/492)السيرانظر:.(ـه264)سنةتوفي،الآفاق
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"...ال:قلت،؟الصحابةفيهتكلمهل:قاللا،:قلتذلك؟،عن

دمشق،إلىصارأنه:القرآنبخلقالناسقالمأمودبامتحالبفتنةوفي-2

فيتقولما:فقالفأحفره،والفقهبالعلمووصفوه،(2)رهسمأبالهفذكروا

ي!معحتئقآجرة؟شتحازكاتمثتسكينيحنآحدوإن!:تعالىقالكما:قال،؟القرآن

أميريقولولما:قال،؟مخلوقغيرأوهوأمخلوق:فقال،16:الوبة9(آدتوتهتم

وأالصحابةعنأو!صاللهرسولعنبخبر:قال،مخلوق:قال،؟المؤمنين

.(3)00.بالنظر:قال،؟التابعين

مواففايكونحتىوالسنةالكتابعلىأنهأحل!دعوىيكفيلاسادسأ:

منكثيرألأن؟الصالحوالسلفالصحابةعليهكانمماالآثارعليهدئتلما

وتحريفأ-تئا-فيوخهها،النصوصببعفظواهريتعلقالضلاللهزق

لهذهوالسلفالصحابةففتمتبينالتيوالآثار،بدعتهوتأييد،مذهبهلنصرة

والشقاء)4(.الضلالإلاذلكدونوليس،الحقوهي،الفيصلصهيالنصو

.(01/31)النبلاءأعلامسير(1)

الفقيهالإماممسهر،أبو،الدمشقيالغسانيالأعلىعبدبنمسهربنالأعلىعبد(2)

بلاديمنخرجتمنذرأيتما":معينابنقال،(ـه041)سنةولد،الشامشيخ

انظر:.(ـه182)سنةتوفي،"مسهرأبيمنأدركتهمالذينبالمشيخةأشبهأحدأ

(238-01/228)السير

.(01/235)النبلاءأعلامسير(3)

.(2/525)الاعتقادمسائلعلالاستدلالمنهج،(467):عالثامخالعلمانظر:(4)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهل!سج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والتابعين)الصحابةالصالحالسلفأتباعالأئمةمنالعلمأهلسابعآ:

المنصورةوالطائفةالناجيةوالفرقةوالإجماعوالحجةالحقأهلهم(وتابعيهم

وإلىإليهمالمرجوعوهم،واجبعليهأجمعوافيماوائباعهمعصر،كلفي

وأقوالهم.علمهم

قالوا:؟الأعظمالسوادمنالجهالسألتلوا:راهويهبنإسحاققال-1

وطريقه،!كل!هالنبيبأثرمتمسكعالمالجماعةأنيعلمونولا،الناسجماعة

.(1)"الجماعةتركخالفهومن،الجماعةفهووتبعهمعهكانفمن

إلىالمشرقمنالفقهاءاتفق":(2)الشيبانيالحسنبنمحمدوقال-2

اللهرسولعنالثقاتبهاجاءالتيوالأحاديثبالقرآنالإيمانعلىالمغرب

فسرفمن،تشبيهولا،(3)فصوولاتفسيرغيرمن!الربصفةفيه!!

فإنهم،الجماعةوفارق!هالنبيعليهكانمماخرجفقدذلكمنشيئااليوم

قالفمنسكتوا،ثموالسنةالكتابفيبماأفتواولكنيفسروا،ولميصفوالم

.(4)"شيءلابصفةوصفهقدلأنه؟الجماعةفارقفقدجهمبقول

.(239-9/238)الأولياءحلية(1)

العلامة،حنيفةأبيصاحب،اللهعبدأبو،الكوفيالشيبانيفرقدبنالحسنبنمحمد(2)

المثل،بذكائهيضربالفقهفيمتبحرآفصيحآكان،(ـه132)سنةولد،العراقفقيه

.(136-9/134)السيرانظر:.(ـه189)سنةتوفي

الكتابفييردلموصفولاظاهرها،عنيصرفهابمالهاتأويلغيرمن:رويعني(3)

يخالفهما.أووالسنة

.(433-3/432)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(4)
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الفقهأهلهمالعلمأهلعندالجماعةوتفسير":(1)الترمذيوقال-3

.(2)"والحديثوالعلم

هوالأعظموالسوادوالحجةالإجماعأنواعلم":القيمابنوقال-4

.(3)"...الأرضأهلخالفه!ان،وحدهكان!انالحقصاحبالعالم

فهوإليها،داعبالسنةعارففيهكانإذاالعصرإن"أيضأ:وقال-5

فارقهامنالتيالمؤمنينسبيلوهو،الأعظمالسوادوهو،الإجماعوهو،الحجة

.(4)"مصيراوساءتجهنموأصلاه،تولىمااللهولاهسواهاواتبع

:أي:الجماعة":آباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيبأبووقال-6

جميعفي!ىآثارهاتباععلاجتمعواالذينوالعلموالفقهوالحديثالقرآنأهل

.(5)"الفاسدةلآراءبايبدلواولموالتغيير،بالتحريفيبتدعواولمكلها،الأحوال

يقتدىالذينالأئمةأحد،عيسىأبو،الترمذيالسلميسورةبنعيسىبنمحمد(1)

آخرفيأضز،الحفظفيالمثلبهيضربممنكان،متقنعالم،الحديثعلمفيبهم

.(669-3/668)التهذيبتهذيب:انظر.(ـه279)سنةتوفي،عمره

.(036):صالترمذيسنن(2)

.(398-3/397)الموقعينإعلام(3)

.(1/07)اللهفانإغاثة(4)

.(21/223)المعبودعون(5)
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مندكجنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةا!أهواءأهلستدلال

الاءولالمطلب

الأئمةقوالوأوالتابعينالميعابةثارفىالامنزلة

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتها

مخالفةمنعليههممامع-البدعةالأهواءأهلمنفريقكليدعي

وأنصارهالحقأهلهمأنهم-والأئمةوالسلفوالصحابةوالسنةالكتاب

والحق،الهدىأتباعمنكانووالاهمإليهمانتسبمنوأنله،والمتبعون

يدعونكلهم"أنهم:وذلك،(1)البدعأهلمنكانخالفهممنكلوأن

!ومحمدبهجاءماأنيرونشعارها،الظاهرفيملتزمون،الإسلامشريعة

يأذنلمماالدينفيوأحدثوا،ذلكبعدبهمتفرقتالطرقأنغير،الحقهو

وأن،الإسلامبشريعةالمتمسكهوأنهفريقكلفزعمصة،ورسولهاللهبه

لمامئبعوأنه،(2)"وينتحلهيعتقدهالذيهو!صاللهرسولبهقامالذيالحق

بعدهم.منالهدىوأئمةالصحابةعليهكان

جماعةومفارقتهم،!عليعلىخروجهممع-الأولونفالخوارج

وجعلهم،المسلمينوعامةوالتابعينالصحابةجمهوروتكفيرهم،المسلمين

واستحلالهمكفر،دارالإسلامأهلمنغيرهمودار،الإيماندارهمدراهم

يفتخرونالذينالإباضيةمنأتباعهمجاء:-وأعراضهموأموالهمدماءهم

وجماعةالحقوأهلالاستقامةأهلهمأنهمفادعواإليهمبالانتسابويتشرفون

.(347-346/3)الفتاوىمجموع)1(انظر:

.(2/175)المرسلةالصواعقمختصر(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

والسنةالكتابعلمعتمدمذهبهمأنوزعموا،الدعوةوأهلالمسلمين

بهجاءالذيالحقهومذهبهموأن!ك!وو،محمدهوإمامهموأن،والإجماع

.(1)للسلفموافقونوأنهم،!النبي

الذيهومذهبهمأنويزعمون،الحقأهلأنفسهميسمون:والمعتزلة

هووأنه!وو،النبيإلىجبريلبهوجاءالرسلبهوأرسلالكتاببهاللهأنزل

والخلف،السلفعليهمرالذيهووأنه،والسنةوالكتابالعقليقتضيهالذي

منعدداالأولىالطبقةفييجعلونالمعتزلةطبقاتيذكرونحينتراهمثم

وابنعباسوابنمسعودوابنوعليوعمربكرأبو:منهماللهرسولع!حابة

الحسن:أمثالالتابعينوأئمةالصحابةصغارمنعدداالثانيةالطبقةوفيعمر،

البصريالحسنأمثالالثالثةالطبقةوفيمسعود،وابنعليوأصحابوالحسين

.(2)ديبعبنوعمروعطاءبنوواصلغيلانإلىالرابعةفييميلونثم،سيرينوابن

العقولأنوارمشارق،(303-922،492-282):صللقلهاتيالإسلاميةالفرق:انظر(1)

،71-48،75-2،3،45):صللحارثيالفضيةالعقود،(294،ذ-د)صللسالمي

الدامغالحق،(112،122،161-163،167-168،169-172،180-181

،(6،474):صمعمرلعليالإسلاميةالفرقبينالإباضية،(236-7،02،230)عر:

الفرقعندراسة:وانظر.(2.-4،6،91):صللبارونيالإباضيةتاريخمختصر

.(77):صجليأحمدللدكتور

الجبارعبدللقاضيالاعتزالفضل،(68):صللكعبيالمعتزلةذكربابانظر:(2)

-12،17):صالمرتضىلابنوالأملالمنية،(214،229-138،213):!ع

بينالسنةأهلوسطية،(6):عاللهجارلزهديالمعتزلةوانظر:.(18،38-23

.(45-52):صالفرق
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

وعصابةالحقوأهلوالجماعةالسنةأهلهمأنفسهميجعلون:والأشاعرة

منالإسلامأئمةعليهوأن،الصحابةعليهلماموافقمذهبهمأنويرون،السنة

الأئمةأتباعمنالمسلمينجمهورمذهبوأنه،الأربعةوالأئمةوتابعيهمالتابعين

.(1)وغيرهمالأربعة

.(2)الأشاعرةإلىالماتريديةيضممنومنهم

ثم،التابعينثم،الصحابة:كانالمسلميناسمأنزعموا:والصوفية

لهمامتدادايجعلهمفكأنه،(3)التصوفثموالعباد،الزهادثم،التابعينأتباع

لهم.ومتبعينطريقتهمعلوسائرين

الوحيدونوأنهم،الأرضأهلخيرهمالإماميةالشيعةأنيدعون:والرافضة

.(4)النبوةعصرمنامتدادهميجعلونبل!ه،النبيوائباعالإسلامعلى

(1

(2

(3

(4

الدينفيالتبصرة،(364-11،26،362-01):صللبغداديالفرقبينالفرقانظر:

والمشركينالمسلمينفرقاعتقادات،(941-184،921-531):صللإسفراييني

أهلوسطيةوانظر:.(14-12):عللسبكيالصقيلالسيف،(150):صللرازي

:صوالنحلالمللكتابفيالشهرستانيمنهج،(6.-54):صالفرقبينالسنة

(09-411،267-266،370-371،375-391،394،395،658-657).

،(2/59)(131-1/39،62،111)المخالفينعقائدمنالأشعريينبراءةانظر:

.(962،299):صالإسلاميةالعقائدتبسيط،(139):صللمرعشليالطوالعنشر

.(53-12،52-1/02)القشيريةالرسالةانظر:

الحسنبنمحمدعن(444-3/443)السنةمنهاجفيالإسلامشيخنقلهماانظر:

أيضا:وانظر.أوجهثمانيةمن(485-3/444)عليهردهثم،الرافضيالطوسي

للجزائريالنعمانيةلأنوارا،(95-94،58-54):صللبرسياليقينأنوارمشارق

.(24،47-14):صالذريعةتبويب،(28.-2/277)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الصحابةعليهكانمامتبعونبأنهموالبدعةالأهواءأهلمنالدعوىوهذه

منزلةتبينالتيالأمروحقيقةمضقلة،زائغةزائفةدعوىهيوالأئمةوالتابعون

يأتي:بماتتبئنعندهمالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةآثار

قبلهما،منالدينويطلبون،إمامهموالسنةالكتابيجعلونالصحابةأولا:

إلىالتابعينتابعويرجعوكذلكذلك،فيالصحابةإلىيرجعونوالتابعون

فإنوالبدعةالأهواءأهلوأما،بعدهممنالأئمةيرجعجميعآ!اليهم،التابعين

معقولهمإلىيرجعونلأنهم،الصحيحطريقهغيرمنالدينيطلبونمنمنهم

والسنةالكتابمنذلكيوافقلاشيئاسمعواإذاثم،وخواطرهموآرائهم

بلرأسآ،لهيرفعواولموزنآ،لهيقيموالمالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةوآثار

فييستقملم!ان،قبلوهلهماستقامفإن،وأهوائهمعقولهممعيارعلىيعرضونه

البعيدةبالتأويلاتحرفوهقبولهإلىاضطرواوإن،ردوهوآرائهمعقولهمميزان

ظهورهم،وراءالدينونبذوا،عنهوزاغواالحقعنفحادوا،المستكرهةوالمعاني

.(1)أقدامهمتحتالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةوآثارالسنةوجعلوا

والتابعينالصحابةسيرمعرفةعنالناسأبعدمنوالبدعةالأهواءأهل:ثانيا

الطعنفييلتقونبلوالاعتقاد،الدينأبوابفيبهموالاقتداءبعدهممنوالأئمة

،-كالمعتزلة-تارةوبالتفسيق،-والرافضةكالخوارج-تارةبالتكفير:فيهم

أشاعرةمنكالمتكلمين-تارةالصحابةعلىرؤوسهمأوأنفسهموبتفضيل

للصحابةمتبعونبأنهمهذابعدقولهمأفيقبل،؟-وكالصوفيةوماتريدية

.(2/185)المرسلةالصواعقمختصرانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهمولبا!لصادرالتابعةوالبدعةيهواءأهلاستدلال

.(1)!؟والأئمةوالسلف

قبولعنللإعراضالصوارفيفتعلونوالبدعةالأهواءأهلجميعثالثا:

وإنأسلمالسلفمنهجإن:كقولهم،الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةآثار

والتابعينالصحابةآثارمنموقفهمهوهذاكانفإذا،وأحكمأعلممنهجنا

وأسلفهمهمالأخيارأولئكبأنالادعاءعلىيتجرؤونفكيفالأئمةوأقوال

.؟لهممتبعونأنهم

الذيالمستقيمالصراطهووالمنهاجوالشريعةالسنة":الإسلامشيخقال

،...الصراطهذافيالجزيتالهاديالدليلهووالرسول،اللهإلىالعباديوصل

سميل!(عنبكتمآلمئ!سلقتقر!تشبعو(ؤلاقآتبثوةم!تعيماعتزطىهدا!وآن:تعالىقال

خطوطاوخطخطا،!الثهرسوللناخط:مسعودبناللهعبدوقال،11:1153!نعام

شيطانمنهاسبيلكلعلىسبل،وهذه،اللهسبيلهذا:قالثم،وشمالهيمينهعن

بكتمآلشبلققزقتتبعوأؤلاقآتسثوم!تعيماصحرطىقدا!وآن:قرأثم،إليهيدعو

وتأمل،المثالهذااللهلقاءيرجوالذيالعاقلتأملوإذا،1153:الأنعام1(سصيليعن

أقربومن،والرافضةالجهميةثم،المعتزلةثم،الخوارج:منالطوائفسائر

وغيرهم،،والأشعرية،والكلابية،الكراميةمثلالكلامأهلمنالسنةإلىمنهم

ويدعي،الحديثوأهلالصحابةعليهعمابهيخرجسبيللهمنهمكلأوأن

المعصومضربهالذيالمثالبهذاالمرادأنهموجدت،الصوابهوسبيلهأن

.(2)"يوحىوحيإلاهوإنالهوىعنيتكلملاالذي

.(574-3/564)السنةمنهاج،(571-4/531)الفتاوىمجموع:انظر(1)

.(58-4/57)الفتاوىمجموع(2)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وأقوالوالتابعينالصحابةآثارمنيعرفونلاوالبدعةالأهواءأهلرابعأ:

صحيحهابينيميزونولاشيئأ،منهايعرفونلاوقداليسير،النزرإلاالأئمة

يتكلمونمسألةأيفييستقصونولادلالتها،بتحريريعتنونولاوموضوعها،

والأئمة.والتابعينالصحابةعنفيهاوردمافيها

والأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينقدريجهلونوهمخامسأ:

.القرآنبفضلهمنطقالذين

لمكأنهمنبكلايموفروعهالدينأصولفييتكلمأحدهموتجدسادسأ:

حالعرفولا،والإيمانالعلمأهلعليهماسمعولا،الإسلامدارفيينشأ

ولا،الصالحةوالأعمالالنافعةالعلومكمالمنأوتوهوماالأمةهذهسلف

،والضلالالهدىبينالفرقعلىيدلهمانبيهبهالثهبعثممابئنوهماعرف

والرشاد.والغي

الصحابةمن-الأمةوهداةالسنةأئمةفيالوقيعةمنعندهموتجدسابعأ:

فيالمنافقينمنمعهمومنالرافضةوقيعةجنسمن-بعدهمفمنالكرام

والأنصار.المهاجرينوأعيانوعمربكرأبي

عصممنإلا-منهمالسلفجادةعنأعرضومنعامتهموتجدثامنأ:

،قصدوهماغيرمحامللهمويتكلفونوالفزقة،البدعأهلأئمةيعظمون-الثه

لهموالولايةبالإمامةوالشهادةوالتعظيمالإجلالمن-قلوبهمفيولهم

الصحابةعنمأثورهوماعلىويقدمونهم،عليمبهاللهما-الحقأهلوأنهم

المهديين.الأئمةعنومنقولوالتابعين
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ذلك:ومن،الكراموالسلفالصحابةعليهأجمعمامخالفةجؤزواتاسعأ:

إحداثبعدهملمنجازقولينعلىالآيةتأويلفىاختلفتإذاالأمةإن:قولهم

القرآنتفسيرفيالفملالعلىمجتمعةالأمةتكونأنفجؤزوا،ثالثقول

،والتابعونالمحابةيفهمهلممعنىبهاوأرادالآيةأنزلاللهيكونوأن،والحديث

كلهاقبلهمالأمةتكونوأن،الأمةبهيخبرلماللهأرادهمايكونأنوجؤزوا

وهموالتابعينالصحابةعصروانقرض،معرفتهعنضائةالثه،بمرادجاهلة

.(1)!الآيةمعنىيعلموالم

أمرهم-حقيقةفي-والبدعةالأهواءأهلأنيظهرتقدمماخلالومن

والأئمة،والتابعونالصحابةعليهكانبماالتمسكعليهمالواجبمنيرونلا

لازموهذا،فيهموالقدح،الصحابةفيالطعنهو-جميعآ-العامموقفهمبل

.-لاأمبذلكأقزوا-لهم

:(2)كلذوديان

المهاجرينمنالأولينالسابقينوعامةوعمربكرأبيفيتطعن:الرافضةأن

بردتهم.وتحكمتكقرهمبلوالأنصار،

الصحابةمنالمسلمينوجمهوروعلياعثمانكفرواقدالخوارجوكذلك

11/339)(46.-7/639)(6/580)(171-4/017)الفتاوىمجموعانظر:(1)

-341)(468-16،467/12)(58/13-.6،259)(17/448-444)(19/6-5،

.(4/2413)(3/1501)(417-1/173)المرسلةالصواعق،(73،708-303

لمعرفة"(الكتابرخآ-2/751)الصحابةفيوالجماعةالسنةأهلعقيدةانظر:(2)

الصحابة.منوالنواصبوالخوارجالشيعةموقف
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

.(1)بعينلتاوا

كثيرفيوتطعن،طوائفوالتابعينالصحابةمنق!فتأيضاوالمعتزلة

تكقربل،وأهواءهمآراءهمتخالفالتيالأحاديثمنرووهوفيمامنهم

.(2)والخلفالسلفمنانتحلوهاالتيأصولهميخالفمنأيضا

فيفهؤلاءوالأشعريةوالكراميةالكلابيةمنالإثباتأهلمتكلمةوأما

عدمعلىيدلفصنيعهم-صراحةالصحابةفييطعنونلاكانواوإن-الجملة

إياهم:وتقديرهمللصحابةاحترامهم

(1)

(2)

العقود،(534-83،343):صالإباضيللسالميالعقولأنوارمشارق-1انظر:

-91،288-61،85-42،48-31،33-28):صالإباضيللحارثيالفضية

الصحابة.فيالإباضيةطعونلمعرفة؟(029

؟(461،481-441):صجليأحمدللدكتورالمسلمينتاريخفيالفرقعندراسة

الصحابة.فيالمعاصرةالتكفيرجماعةطعنعلىللوقوف

عبيد-بنوعمروعطاءبنواصلقوللمعرفة؟(1/94)والنحلالملل-1انظر:

،()ضقينو()الجملموقعتيشهدواالذينالصحابةتفسيقفي-الاعتزالرأسي

شهادتهم.ورذ

السنةأهلاعتقادأصولشرح،(22-12):صقتيبةلابنالحديثمختلفتأويل

رؤوسمن-العلافالهذيلوأبيالنظامطعنعلللوقوف؟(4/592)والجماعة

الصحابة.في-ومتطريهمالمعتزلة
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من!كلجنقضفيالهمصنةأهلجس!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الآياتتأويلومسألةالإيمانمسألةمثلفيالسلفبمخالفةيصزحونفهم

وينقم،يزيدوعملقولالإيمانأنالسلفمذهب:فيقولون،والأحاديث

مذهب:يقولونوكذلك،وكيتكيتفمذهبهمأصحابنامنالمتكلمونوأما

والمتكلمون،تتأؤللاالصفاتفيالواردةوالأحاديثالآياتهذهأنالسلف

وبينالسلفبينالخلاففيذكرونجوازآ،!اماوجوبأإقاتأويلهايريدون

التوحيدعنضالينكانواالسلفأنفيصريحأهذاأليس.المتكلمينأصحابهم

.!؟المتأخرونوعلمه،والتنزيه

،تارةالمتكلمينوأقوال،تارةالسلفأقوالالمتكلمونينصرفقد:وأيضأ

طريقة:فيقولون،السلفمنوأعلمأحذقالمتأخرينإخوانهميجعلونوتارة

فيبالفضيلةإخواتهمفيجفون،!وأحكمأعلمهؤلاءوطريقة،أسلمالسلف

وأ،فيهوالتقصيرذلكفيبالنقصوالسل!،والعرفانوالتحقيقوالبيانالعلم

تكفيرآيكنلم!ان-فإنهالرفف؟منشعبةهذاأنريبولا.والجهلالخطأ

كمالهمتفسيقآولا،والخوارجالرافضةمنيقولهمنيقولهكما،للسلف

وتخطئةلهمتجهيلأكان؟-وغيرهموالزيديةالمعتزلةمنيقولهمنيقوله

فزعموا،-فسقآيكنلم!ان-والمعاصيالذنوبإلىلهمونسبةوتضليلأ،

الفاضلةالقرونأهلمنوأففلأعلمالشريعةفيالمفضولةالقرونأهلأن

.(1)-الصحابةمقدمتهموفي-

.(571-501،531-4/201)الفتاوىمجموع:انظر(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثانيالمطلب

ثاربالآوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأئمةوبأقوالوالتابعينالميعابةعق

الأولالمسلك

أصل!لاأوموضوعةأقوالأوبآثارالإستدلال

هذهفيوالهدىالعلممناراتمنالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةآثار

بأسانيدهاعنايتهممعبهاالاستدلالعلىيحرصونالسنةأهلفإنولذلك؟الأمة

المقبولةالشهرةعنهماشتهارهاأوإليهمنسبتهاصحةعلىوالحرصوتوثيقها

العلم.أهلعند

والسلفالصحابةعنبآثالييستدلونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

إسنادلهاوليسالعلمأهلعندمقبولةولاعنهمثابتةغيرالأئمةعنوبأقوالي

بأثيريستدلونقدإنهمبل،فيهوتنقلتذكرموثوقمصدرأوبهتروىصحيح

ثمقاكتالبإلىوينسبونهالأئمةلأحدبقوليأوالسلفأحدأوصحابيعن

وأالكذبأقبحمنوهذا،إالبتةفيهيوجدلاأنهيظهروالتحزيالبحثعند

.!والجهلالخطأ

التيأوالموضوعةالأقوالأوبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالوسبب

والموضوعة،الضعيفةبالأحاديثاستدلالهمفيللسببامتدادهولها:أصللا

وعريحهاالسنةصحيحفييجدوالنلأنهمباطلهمعلىبهايستدلونأنهمفكما

لهم،يشهدماالسنةأدلةمنمعهمبأنالناسعوائموليخدعوا،يؤيدهمما
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جس!نمنقضفيالسنةأهلمندكجالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

التيأوالموضوعةالأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابةبآثاريستدلونفكذلك

يؤيدهم،ماالأئمةوأقوالالأمةسلفآثارمنيجدوالنلأنهملهاأصللا

والأئمة.والسلفللصحابةمتبعونبأنهمالناسعامةوليخدعوا

والبدعة:الأهواءأهلبهايستدلالتيوالأقوالالآثاروهذه

بهيستدلونماومنها،وباطلهمبدعهملتقريربهيستدلونمامنها.

بعدهم.فمنالصحابةمنالسنةأهلفيللقدح

منهوماومنها،واختلاقهبوضعهالمتهمينهميكونونماومنها.

منغرضأيحققلأنهوالبدعةالأهواءأهلبهفيستدلالموجودةالأباطيل

أغراضهم.

أصللاالتيأوالموضوعةبالآثارباطلهعلىاستدلمنأولمنولعل

ذكرتفقد،!عفانبنعثمانعلىخرجواالذينالفتنةأصحابلها:

احتخواالصحابةمنغيرهوعلىعليهأقوالأافتعلواأنهموالتاريخالسيركتب

موافقونالصحابةأجلاءمنعددآأنوعلىعليهخروجهممشروعيةعلىبها

.(1)والبهتانوالظلموالعدوانالإثممنعليههمفيمالهم

لاأوموضوعةأقوالأوبآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

لها:أعل

الذيبالأثر،!الصديقبكرأبيخلافةفيالطعنعلىالاستدلال-1

بيعةعنتخلفاأنهمايمنههـعظالعوامبنوالزبيرطالبأبيبنعليإلىفيهن!يمب

بعدها(.وما2/076)عثمانمقتلفتنةكتاب:ذلكفييراجع(1)
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)مكرهينبايعاثمبكرأبي

منعددفيالطعنأو!عفانبنعثمانفيالطعنعلىالاستدلال-2

وطلحةطالبأبيبنعليإلىفيهانهمي!بالتيبالآثار،!الصحابةأجلاء

أهلكاتبواأنهمالصحابةمنوغيرهم!العوامبنوالزبيرالثهعبيدابن

.(2)قتلهأو!عفانبنعثمانبخلعوأمروهمالآفاق

وتعالىتباركاللهعنالاختياريةالأفعالنفيعلىالاستدلال-3

:القيوم":شهـعظعباسلابنالمنسوببالأثر،والبسطوالقبضكالنزول

.(3)"يزوللاالذي

:بالأمواتالتوسلعلىالاستدلال-4

خازنوكان:قال-الدارمالكعن،صالحأبيعنالمرويبالأثر-أ

قبرإلىرجلفجاءعمر،زمنفيقحطالناسأصاب:قال-الطعامعلعمر

فيالرجلفأتيهلكوا.قدفإنهملأمتكاستسق،اللهرسوليا:فقال!هالنبي

عليك:لهوقلمسقيون،أنكموأخبرهالسلامفأقرئهعمرائت:لهفقيلالمنام

آلولاربيا:قالثمعمرفبكى،فأخبرهعمرفأتى.الكيسعليك،الكيس

.(4)هنععجزتماإلا

.(3/857)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصارانظر:(1)

.(3/886)السابقالمصدر:انظر(2)

.(435-1/353)المريسيعلالدارمينقض:انظر(3)

:عوأحكامهأنواعهالتوسلوانظر:.(6/356)مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه(4)

(130-.41).
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مندكجنقضفيالهمصنةأهلجس!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

أهلقحط:قالالثهعبدبنأوسالجوزاءأبيعنالمرويبالأثر-ب

فاجعلوا!هالنبيقبرانظروا:فقالت،عائشةإلىفشكواشديدا،قحطاالمدينة

فمطرناففعلوا،:قال،سقفالسماءوبينبيقيكونلاحتىالسماءإلىكؤىمنه

عامفسمي،الشحممنتفتقتحتىالإبلوسمنتالعشبنبتحتىمطرا

.(1)الفتق

تدللاوالأحاديثالآياتفيالواردةالثهرؤيةأنعلالاستدلال-3

أهلأن:حنيفةأبيللإمامالمنسوببالقول،بالعينالحقيقيةالرؤيةعلى

.(2)يروهأنيشاءكماربهميرونالجنة

ونحووشعرهموعرقهمالصالحينبذواتالتبزكجوازعلىالاستدلال-4

الإماميلبسهكانالذيالثوبغسلأنه:منالشافيللإمامن!ي!ببماذلك،

.(3)اهبيتبزكالثوبهذاغسالةوأخذالثوبمنقطرالذيالماءوأخذأحمد

تأويلوخاصة-الفاسدالتأويلالنصو!تأويلصحةعلىالاستدلال-5

الحجر":أحاديثثلاثةأؤلأنهأحمد:للإمامنمي!ببما:-الصفاتنصوعر

لماالرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادقلوب"و"الأرضفياللهيمينالأسود

.(4)"اليمنقبلمنالرحمننفسلأجدإني"و

.(441-541):صوأحكامهأنواعهالتوسلوانظر:.(1/65)سننهفيالدارميأخرجه(1)

.(931-1/921)المريسيعلالدارمينقض:انظر(2)

.(81-80):ص!الجفريالحبيبأيها...أينإلى:انظر(3)

الحسنىوأسمائهاللهصفاتفيالمثلىالقواعد،(5/398)الفتاوىمجموعانظر:(4)

أحمدالإمامعنالمنقولبهذاالأشعريالرازياستدلالوانظر:.(57-45):ص

التقديسأساسفي-والأخبارالقرآنظواهربعضفيالتأويلمنبدلاأنهعل-

.(071)ص
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثانيالمسلك

عنهامرجوعأواجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال

وبينالدينفيوالمكانةالقدرعظيملهموالأئمةوالسلفالصحابة

والثباتالدينفيوالفقهوالسنةالكتاباتباعمنبهاللهأكرمهملماالمسلمين

فقد،معصومينليسواأفرادهمولكن،وأهلهالباطلعنوالإعراضالحقعل

عمامعدودةمسائلأومسألةفييشذوقد،اجتهادهفيمنهمالواحديخطئ

إليه.فيرجعالحقلهيتبينثمالقوليقولوقد،السنةأهلمنالجماعةعليه

،والإجماعوالسنةالكتابمنبالدليلالحقمعرفةهوالواجبفإنولذا؟

شذأوبعدهمفمنالصحابةمنالسنةأهلأئمةأعيانأحدفيهأخطأماوأما

فيومكانتهقدرهمعرفةهوالواجبفإنعنه،رجوعهثبتأوالجماعةعنبه

متابعفعدممعوالفضلالدينفيبسابقتهعليهوالثناءلهذلكوحفظالدين

يتبع،أنأحقالحقفإن؟-عفرجععمافضلأ-بهشذأوفيهأخطأفيما

.بالرجاليعرفالذيهوالحقوليسبالحقيعزفونالذينهموالرجال

السنة.أهلعليهماهووهذا

والسلفالصحابةعنبآثاريستدلونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

ومتابعةالسنةواتباعالحقمنعليههمماحقيقةتمثللاالأئمةعنوبأقوالي

وأصاحبهاعنهارجعالتيأوالشاذةوالأقوالبالآثارفيستدلون،الجماعة

.باجتهادهفيهاأخطأالتيتلك

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالهممنةأهلجس!نم:الثانيالفهط

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قولمنالشاذيتبعالحقعنالشذوذيريدالذيإن":الدارميقال

قولمنالمشهوريتبعنفسهفيالحقيؤموالذيبزلاتهم،ويتعلقالعلماء

اتباععلىبهمايستدلبينتانآيتانفهما،جمهورهممعوينقلبجماعتهم

.(1)"ابتداعهوعلىالرجل

وأمستحبالفعلهذابأنالقولوأما":تيميةابنالإسلامشيخوقال

والإباحةوالندبفالوجوب،شرعيبدليلإلايثبتفلا،مباحأوعنهمنهي

الشرعية،بالأدلةإلامنهاشيءيثبتلاوالتحريموالكراهةوالاستحباب

الذيهوفالقرآن،عليهوسلامهاللهصلواتإليهكلهامرجعهاالشرعيةوالأدلة

والقيالع!،معصومأنهعيرفبقولهوالإجماععلمها،الذيهووالسنة،بلغه

،الفرعفيالأصلعلةوأن،الأصلمثلالفرعأنعلمناإذاحجةيكونإنما

متناقضين،بحكمينالمتماثلينفييحكمفلا،يتناقضلاه!ن!أنهعلمناوقد

لاختصاصإلاالعلةوجودمعأخرىويمنعهتارةلعلةبالحكميحكمولا

وسنته!رو،هوشرعهماهوفشرعه،التخصيصيوجببماالصورتينإحدى

وردتإذاالناسأففلمنكان!انوفعلهغيرهقولإليهيضافلاهو،سنهاما

كأبيالصحابةكانولهذا؟الإضافةعلىيدلبدليلإلاإليهيضافولابل،سنته

موافقينمصيبينويكونونباجتهادهميقولون!صمسعودوابنوعمربكر

وإن،اللهفمنصوابايكنفإن،برأيهذافيأقول:أحدهميقوللكن،لسنته

خالفماكلفإنمف،بريئانورسولهوالله،الشيطانومنفمنيخطأكان

وأخطئوابآرائهمقالواوإنالمجتهدونلكن،مبدلأومنسوخشرعفهوسنته

.(129):صالجهميةعلىالرد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نماالماول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"لهممغفوروخطؤهمأجر،فلهم

تتئعهم:الأقوالأوالآثاربتلكوالبدعةالأهواءأهلاستدلالأسبابومن

فيبهمسفمغيركانوإنلهمأك!متمفيهأنيرونبماوتشئثهم،للغرائب

فيهوقعمايعرفونفلا،الأئمةوأقوالالسلفبآثارأصلأعنايتهموعدم،نفسه

وأالأثرصاحبعنالواردةالأقواليعرفونولاالشذوذ،أوذلكمنالخطأ

بعد.فيماعظوأعرضالقولذلكعنرجعأنهفيتبئنونالمسألةتلكفيالقول

عنكانما)الشاذ،المسلكهذافيهناالمذكورةالثلاثةالأقساموهذه

صاحبيكونأنوهوواحد،موضعفيجميعآتلتقيقدعنه(رجعمااجتهاد،

فيكون،والمدلولالدليلفأخطأالمعئنةالمسألةفياجتهدقدالقولأوالأثر

رجعإنهثم،قولهمعنقولهوشذالجماعةخالفقدالاجتهادفيالخطأبهذا

عنرجعأنهيثبتلمإنوأما.وتابعهمووافقهمالجماعةقولإلىقولهعن

المنقولالقولأوالأثرفياجتمعقدفيكونالجماعةبهخالفالذيقوله

كلأنيظهر:وبذلك،الجماعةقولعنقولهوشذوذالخاطئالاجتهاد:عف

قولهم،عنقولهفيشذقديكونهذاخطئهبمجردفإنهاجتهادهفيأخطأمن

الجماعة.عنوالشذوذالخاطئالاجتهاد:متلازمتانجهتانفهما

.(397-27/396)الفتاوىمجموع(1)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلستدلال

:قسمانهناالمرادالشذوذأنإلىالتنبيهيحسنكما

والسنة،العلمأهلمنالجماعةعليهعماالقولأوالأثرشذوذ:الأول

الجماعة.قولمقابلفيالقولأوالأثرذلكفيكون

فيكون،نفسهالقولأوالأثرصاحبعليهعماالقولأوالأثرشذوذ:الثاني

الأثر.صاحبعنالمستقزالمعهودالمعروفمقابلفيالقولأوالأثرذلك

اجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

عنها:مرجوعأو

وقتكلفي!والنبيقبرزيارةومشروعيةجوازعلالاستدلال-1

منقدمكلماكانأنهفيهـعظعمرابنبأثروخارجها،المدينةداخلمنوحين

.(1)انصرفثمصاحبيهوعلىعليهوسفم!صالنبيقبرزارسفر

وزيارتهاعامة!والنبيآثاراتباعومشروعيةجوازعلىالاستدلال-2

عمرابنبأثر،الرحلوشدبالسفرولوالأوقاتمختلففيعليهاوالوقوف

الذيالمكانفييصليأويتوضأأنعلىوحرصهو!ووالنبيآثاراتباعهفييهنههـغظ

السفر)2(.فيوهوالنبي!هفيهصلأوتوضأ

المرويبالأثر!ه،النبيبقبرالتمسحومشروعيةجوازعلىالاستدلال-3

-45)صالأخنائيعلىالرد،(366-365)صالمستقيمالصراطاقتضاءانظر:(1)

48،137-138،451،179-181).

اقتضاء،(135-27/134)(26/441)(281-1/280)الفتاوىمجموعانظر:(2)

الحميدالعزيزتيسير،(427،439-392،423-384)صالمستقيمالصراط

.(297-295):ص
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نقضفيالهمنةأهلجك!نميلأول:الباب

والبدعةاال!هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ثمالمسجدفيالسجدتينصلىسفرمنقدمإذاكانأنهشهـغطعمرابنعن

يسلمثمالقبلةويستدبر!ىالنبيقبرعلاليمنىيدهفيفهمع!صالنبيأتى

.(1)رمعوبكرأبيعليسلمثم!والنبيعل

القيامةيومربهمالمؤمنينرؤيةتكونأنإنكارعلىالاستدلال-4

تاكز؟يؤشبز!ؤصة:تعالىلقولهالفاسدالتأويلصحةوعلى،حقيقيةرؤيةبأعينهم

علىالاستدلالربها؟ثوابتنتظرالمراد:بأن!23-22:ةمايقلا9تاطربر(زتهاإلى!

.(2)"ربهاثوابتنتظر":قالمجاهدعنبالأثرذلك

مخلوقبأنهفيهالقولوعدمالقرآنفيالوقفصحةعلىالاستدلال-5

فقالوا:القرآنعنسئلواالحديثرواةمشيخةمنناسابأن،مخلوقغيرأو

.(3)هنعوأمسكوا،القولينبأحدفيهنقوللا

!ح!!!!اكع

.(172-169)صالأخنائيعلىالرد:انظر(1)

.(129-128)عالجهميةالردعلى)2(انظر:

.(971-961)صالسابقالمصدر:انظر(3)
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ج!نمنقضفيال!صنةأهلج!نمالثانر:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الضالثالمسلك

تحتمللاماتحميلهاأووالأقوالبترالآثار

وفيالدينفيومكانتهامنزلتهالهاالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثار

المكانة!انزالهااحترامهاوينبغي،المسلمينمنوالإنممافالعدلأهلنفوس

يجلتغييرأوتصزفأقيدونوردتكمانقلهااحترامها:ومنبها،اللائقة

ورسوله.بهااللهأمرالتيالأمانةمنذلككونعنفضلأ،المعنىأوبالمبنى

أقوالهمنقلفيوالتصزفالناسكلامتحريفوالعدوانالظلممنكان!اذا

وفعلهمكلامهميحقلأنوالبهتانالزورمنكانواذاوجهها،غيرعلىوأفعالهم

فيلإذاضررآوأكثرإثمأوأشدجرمآأعظميكونذلكفإن؟يحتمللاماعلى

المسلمينبينقدرآلهمأنوذلك،الأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثارتجاه

بالسبقلهمويقزونبها،يتأشونالتيالقدوةمنأنهمعلىإليهموينظرونوشرفآ،

ومن،العلممنعنهمالمنقولعنويصدرونعنهمفيأخذونوالعلمالدينفي

ذلككانيحتمللاماحقلأوحقوجهدونعنهمنقلفيماتصزففإذاثئم،

فيوتشكيكهمالحقاتباععنعرفهمووخيانتهمبالمسلمينالإضرارمن

فيالخيانةمنكونهاعنفضلأ،أعينهمفيوزعزعتهاوالأئمةالسلفمكانة

يحتمله.مابغيرأووجههغيرعلىكلامهمإليهمينسببأنوالبهتانالنقل

أنهمالأئمةوأقوالالسلفبآثارالسنةلأهلالعظمىالعنايةمنكانولذا؟

هيئتهاعلىوتصرفاتهمحركاتهموينقلونقالوها،كماكلامهمألفاظينقلون

فعلوها.كما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيال!صنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وأقوالالسلفآثاربعضفيرأواإذافإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

به،واستدلواناقصأونقلوهبتروه،أجزائهببعضيستدلواأنيمكنماالأئمة

أهلوأن،كذلكأنهبهالمستذلالقولأوالأثربذلكعندهعلملامنفيظن

ذلك:صورومن،متم!كفيهلهموالبدعةالأهواء

قبلهماحذفمعبهوشهـتدذالقولأوالأثرلفظمنجزءيستلأن-1

.بعدهأو

معبهوش!تدذالقولأوالأثرلفظمنجزءعنبالمعنىئعترأن-2

.بعدهأوبهالمستدذاللفظذلكقبلمالهيدلالذيالمعنىحذف

ماإلىيحتملهالذيمعناهعنصرفوهمخرجآفيهيجدوالمإذاأنهمكما

بهاستدلواأوابتداكأف!روهوربما،دليلأوقرينةأوبينةأيدونيحتملهلا

ذلك:صورومن،يحتملهلاماعلى

العكس.أوعامأفيجعلونهخاصآالقولأوالأثرمورديكونأن-1

فيه.وردالذيالمعنىأوالحالغيرعلىالقولأوالأثريحقلأن-2

والأئمةالسلفحالمعيتوافقلاماعلىالقولأوالأثريحملأن-3

عمومآ.

معانيهابعضرعلالقولأوالأثرفيالواردةالألفاظبعضرتحقلأن-4

.الأحوالوقرائنالكلامسياقفيالنظردوناللغوية

دونالحديثأوببعفالآيةيستدلونوالبدعةالأهواءأهلكانوإذا

فلا؟يحتملانلاماعلىالحديثأوالآيةيحملونأوالآخر،بعضهأوبعضها

يصدقوبذلك،الأئمةوأقوالالسلفآثارتجاهأيضآذلكيفعلواأنغرو

http://www.al-maktabeh.com



مندمجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"عليهمماويتركونلهممايأخذونالأهواء؟أهل":السلفقولعليهم

وأالأقوالأوالآثارببتروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

تحتمل:لاماخميلها

وقتكلفي!هالنبيقبرزيارةومشروعيةجوازعلىالاستدلال-1

منقدمكلماكانأنه!تعمرابنبأثروخارجها،المدينةداخلمنوحين

.(2)انصرفثمصاحبيهوعلىعليهوسفمور!لك!النبيقبرزارسفر

سفر،منالقدوموهيمعينةحالفيجاءشص!ته!عمرابنمنالفعلفهذا

وللأشخاعرالأوقاتفيالزيارةعمومعلىبهواستدلوا،يحتمللامافحملوه

.!الأماكنمختلفومن

وزيارتهاعامة!صالنبيآثاراتباعومشروعيةجوازعلىالاستدلال-2

عمرابنبأثر،الرحلوشدبالسفرولوالأوقاتمختلففيعليهاوالوقوف

الذيالمكانفييصليأويتوضأأنعلىوحرصه!نووالنبيآثاراتباعهفيييذهـعظ

السفر)3(.فيوهوالنبي!فيهصلىأوتوضأ

إذاذلكيفعلأنهوهيمعينةحالفيجاءفيهـغطعمرابنمنالفعلفهذا

فيه،صلىأووتوضأترلهقدص!"النبيكانمنزلأالسفرفينزولهوافق

تخريجه.سبق(1)

45):صالأخنائيعلىالرد،(366-365):عالمستقيمالصراطاقتضاءانظر:(2)

-48،137-138،451،179-181).

اقتضاء،(135-27/134)(26/441)(281-1/280)الفتاوىمجموعانظر:(3)

الحميدالعزيزتيسير،(427،439-392،423-384):صالمستقيمالصراط

.(297-295):ص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الحضرفي!رالنبيآثاراتباععمومعلىبهواستدلوا،يحتمللامافحملوه

بالزيارةوتقضدها،الجهاتمختلفومنالأوقاتفيزيارتهاوعموموالسفر،

.!عندهاتفغلالتيالعباداتوعمومعندها،التعئدوعموم،والتحري

بأثر،الصالحينبذواتالتوسلومشروعيةجوازعلالاستدلال-3

الصحابةعناللهرضي-المطلبعبدبنبالعباسالخطاببنعمراستسقاء

.(1)-أجمعين

الدعاءطلبوهيمعينةحالفيجاء!عمرمنوالفعلالقولفهذا

واستدلوا،يحتمللامافحملوه،وبحضرتهحياتهحالفي!العباسمن

.!وبالأمواتوبالغائبينبالذواتالتوسلعلىبه

خطبتهفي!الصديقبكرأبيبقولوالمعتزلةالرافضةاستدلال-4

فاتبعوني،استقمتفإذا،بخيركمولستوليتكم":خلافتهأولالمشهورة

ليطاعةفلااللهعصيتفإذا،اللهأطعتماأطيعوني،فقومونياعوججتوإن

نفسهعلىاعترف!بكرأباأن:منيحتمللاماإياهوتحميلهم(2)"عليكم

وما2/22)جرجيسبنداودشبهاتكشففيوالتقديسالتأسيسمنهاجانظر:(1)

بعدها(،وما262)صالشاميةالداحضةالشبهعلىالشهابيةالمرسلةالصواعقبعدها(،

وسوسةعنالإنسانصيانة،(48)صالافهامجلاءأوهامعنالظلامغياهبكشف

.(7-ه55)رعوأحكامهأنواعهالتوسل،(641-151)صدحلانالشيخ

/2)النبويةالسيرةفيهشاموابن،(11/336)المصنففيالرزاقعبدأخرجه(2)

الأحاديثتخريجانظر:.وغيرهم،(183-3/182)الطبقاتفيسعدوابن،(166

فيكثيرابنالحافظوأورده،(074-2/504)الكشافتفسيرفيالواردةوالآثار

."صحيحإسناد"هذا:وقال(028-5/279)والنهايةالبداية
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جس!نمنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)اللهيعصيوأنهبخيرهمليسأنه

بيعةإن":!الخطاببنعمربقولوالمعتزلةالرافضةاستدلال-5

نأ:منيحتمللاماإياهوتحميلهم(2)"شرهاالثهوقىفلتةكانتبكرأبي

.(3)اهبويزدريأمرهاويوهنبالخلافةبكرأبيبيعةفيبذلكيطعن!عمر

الخلودأنوالشوكانيوالقرطبيعطيةلابنالأهواءبعفأهلنسبة-6

فيهامخنداناراه!ذي،ةدودحويخثذهثو!سروآلتةيغصى!ومف:تعالىقولهفي

استدلالهثم؟الأبديللدواملغةموضوعالشاء:9411(ضالايثعذاهمثوثه

النار،في)الكبائر(المعاصيأصحابخلودعلىتدلالآيةأنعلىبذلك

بالمعصيةالمرادبأنجميعآصزحواإنهمحيث،كلامهمبترخلالمنوذلك

ولمبه،وأمرهمإليهالثهدعاهمالذيالتوحيدوتركبالئهالكفر:الآيةفي

.(4)بالكبيرةالمعصيةيفسروا

(1

(2

(3

(4

المعتزلةعلىالردفيالانتصار،(273-268):عىالرافضةعلىوالردالإمامة:انظر

.(859-3/858)الأشرارالقدرية

،(5/439)المصنففيالرزاقوعبد،(1/449)المسندفيأحمدالإمامأخرجه

الأرناؤوطشعيبإسنادهوصحح،وغيرهم،(8/057)المصنففيشيبةأبيوابن

مسلم.شرطعل

المعتزلةعلالردفيالانتصار،(26.-258):صالرافضةعلوالردالإمامةانظر:

.(186-3/086)الأشرارالقدرية

.(136-358)الدامغبالحقالمسمىالخليليكتابعلىالبالغالقويمالرد:انظر
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الرابعالمسلك

متشابهةأومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالضم!ك

الرفيعةالمكانةمنعليههمماوالأئمةوالسلف!الصحابةنالإنما

الإيمانمنبهوخصهموشرفهمعليهماللهأنعمبماالأمةفيالشريفةوالمنزلة

الإسلامإلىالسبقمن!صالصحابةبهتمئزمامعهذا،والعملوالعلم

التابعونبهتميزوما،التأويلوسماعالتنزيلومعاصرةالأنامخيروصحبة

الأولى.الثلاثةالقرونفضيلةمنوتابعوهم

عنمعصومينليسواوالأئمةوالتابعينالصحابةأفرادفإنذلك،ومع

.-السابقالمسلكفيلهالتعزضسبقكما-عنهمبرئينولاالخطأ

ماالمجغلالمتشابهالفعلأوالقولمنعنهميصدرقد-أيضآ-وهم

عليه:الدلالةأوالباطلأهلعليهماموافقةأوالحقخلافيحتملأويوهم

الأئمةأوالسلفأوالصحابةعنذلكمنشيءعلىوقفواإذاالسنةفأهل

علىيحملونه-وفضلهموتقدمهمسابقتهممنلهميعرفونهلما-فإنهم

انحرافآولاللباطلتقويةولاالحقعنخروجآيعذونهولاالمحامل،أحسن

.الصوابعن

ويتبعونهالقبيلهذامنكانمايتتئعونفإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

ويدعون،باطلمدلولأوفاسدمعنىمنيوهمهبماإلايف!رونهلاثم،مه!فنأ

معرضين،السنةأهلعلىردآأووالبدعةالهوىمنعليههملماتأييدآفيهأن

،المتكاثرةالمشتهرةالواضحةالصريحةوالأقوالالآثارمنغيرهعنصفحآ
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كتابآياتمعذلكيسلكونوالبدعةالأهواءأهلكانإذافإنهغزؤإ،ولا

آثارمعأيضآيسلكوهأنعليهمبجديدفليس!والثهرسولوسنة!الله

الأمة.وأقوالوالسلفالصحابة

المسلك:هذاوالبدعةالأهواءأهلسلوكأسبابأعظممنأنشكولا

تعفمهعنإعراضهمأو،والسلفالصحابةعليهكانمابحقيقةجهلهمهو

الحقهووالبدعةالهوىمنعليههممابأنالفاسدظنهمأوفيه،والفقهوطلبه

يجعلهمكلهوهذا،السلفمنومكانةمنزلةوأعلىأرفعوأنهموالصواب

ماعلىويحملونهاالمتشابهةالمحتملةالمجملةالأقوالأوبالآثارنوك!متي

.(1)السنةأهلعلىبهيشغبونماأوعليههم

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجوأوضحأظهرومن

محتملةأومجملةوأقوالبآثاربالتم!ك،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

متشابهة:أو

أهلبهاواحتجوالأئمةالسلفعنوردتالتيوالأقوالالآثارتلك

تفويفكانالسابقينوالأئمةالسلفمنهجأنعلىالتعطيلوأهلالتفويض

الصريحةوالأقوالالآثاربكافةجاهلينأومعرضين،سبحانهالباريصفاتمعاني

إياها،!اثباتهمعالنصوبمعانيمعرفتهممنالواضحموقفهمعلىالدالة

بالتمثيلهناأكتفيفإننيوحاضرآماضيآفيهاالخطأووقوعوأهميتهاولكثرتها

:(2)اهنمنماذجبذكر

.(01-5/9)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(437-135):صالصفاتنصوصفيالتفويضأهلمذهب:انظر(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

(2)الثوريوسفيان(1)الأوزاعيسألت":قالمسلمبنالوليدعن-1

فقالوا:،الرؤيةفيهاالتيالأحاديثهذهعن(3)دعسبنوالليثأنسبنومالك

.(4)"كيفبلاآمروها

عنأحنبلبنأحمد:يعنيأاللهعبدأباسألت":المروزيوقال-2

.(5)"جاءتكمانمزها:فقالالصفاتأخبار

(1

(2

(3

(4

(5

،(!88)سنةولدعمرو،أبو،الشاميالأوزاعيعمروأبيبنعمروبنالرحمنعبد

مرابطأتوفي،وقتهفيالشامأهلوأعلم،زمنهفيوالفقهوالسنةالحديثأئمةأحدوكان

.(539-2/537)التهذيبتهذيبانظر:.ذلكغيروقيل(!571)سنةببيروت

الحديث،فيالمؤمنينأمير،اللهعبدأبو،الكوفيالثوريمسروقبنسعيدبنسفيان

علىمجمعأ،الدينأعلاممنوعقمآ،المسلمينأئمةمنإمامآكان،(ـه97)سنةولد

.(!161)سنةتوفيوالزهد،والورعوالضبطوالمعرفةوالفقهوالحفظالإتقانمع،إمامته

.(58-2/56)التهذيبتهذيب:انظر

سنةولد،الإمام،الحارثأبو،المصريالفهميالرحمنعبدبنسعدبنالليث

العلموكثرةوالورعالأثراتباعفيزمانهساداتمنسخيأنبيلأثقةكان،(!94)

التهذيبتهذيبانظر:.(ـه175)سنةتوفي،زمانهفيبالفتوىاستقلوقدوالفقه

(3/484-481).

.(3/535)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

.(22-12):صالتأويلذم
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ج!نمنقضفيالهشةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالميهادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

نؤمن":-والرؤيةالصفاتبعفأحاديثعن-أحمدالإماموقال-3

.(1)"معنىولاكيفولابها،ونصدقبها

المشرقمنكلهمالفقهاءاتفق":الشيبانيالحسنبنمحمدوقال-4

رسولعنالثقاتبهاجاءالتيوالأحاديثبالقرآنالإيمانعلالمغربإلى

فسرفمن،تشبيهولاوصفولاتفسيرغيرمن!الربصفةفي!صالله

فإنهم،الجماعةوفارق!هالنبيعليهكانمماخرجفقدذلكمنشيئااليوم

قالفمنسكتوا،ثموالسنةالكتابفيبماأفتواولكنيفسروا،ولميصفوالم

.(2)"شيءلابصفةوصفهقدلأنه؟الجماعةفارقفقدجهمبقول

حقعندناالأحاديثهذه":(3)سلامبنالقاسمعبيدأبووقال-5

أدركناماقلنا:تفسيرهاعنسئلناإذاأناإلابعف،عنبعضهمالثقاتيرويها

.(4)"ونسكتبهانصدقشيئامنهانفسرلاونحنشيئا،منهايفسرأحدا

.(22):صالتأويلذم(1)

.(433-3/432)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

سنةولد،الفنونذوالمجتهدالحافظالإمامعبيد،أبو،اللهعبدبنسلامبنالقاسم(3)

اللغةورواةالنحويينالمحذثينبغدادعلماءمن،الشأنكبيرورعأدينآكان،(!571)

،الفنونكلفيالتصانيفوصنفالاجتهاد،أئمةومنبالقراءاتوالعلماءوالغريب

.(509-495هـ(.انظر:السير)224/01)سنةتوفي

.(3/526)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(4)
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نقضفيالسنةأهلج!نما؟ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

عقلكيبلغهلممماشيئاالآثارمنسمعتماوكل":(1)البربهاريوقال-6

والتفويفوالتصديقبالتسليمفعليك-الصفاتبعفأحاديثوذكر-

فسرفمن،واجببهذاالإيمانفإن؟بهواكهذهمنشيئاتفسرولاوالرضا،

.(2)ال...جهميفهووردهبهواههذامنشيئا

!ح!!!!اكع

كان،الحنابلةشيخالإمامالقدوةمحمد،أبو،البربهاريخلفبنعليبنالحسن(1)

انظر:.(ـه328)سنةتوفي،لائملومةاللهفييخافلاالأثرإلىداعيةبالحققؤالأ

(93-51/09)السر

بما-والشهرستانيوالغزاليالجوينياستدلالوانظر:.(32-31):صالسنةشرح(2)

في:التفويضهوالسلفمذهبأنعل-الصفاتنصوصإمرارمنالسلفعنورد

،(52،56.06-15)صللغزاليالعوامإلجام،(182)صللجوينيالنظاميةالرسالة

.(01-ه1/031)للشهرستانيوالنحلالملل
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جك!نمنقضفيالههمنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة!مهواءأهلاستدلال

مسانالمسلك

المسألةفيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج

والسلفالصحابةبأنلقزأنإلايسعهلاالإسلامأهلمنمنممفكلإن

وأن،الرفيعةوالمنزلةالعلتةالمكانةلهمالإسلامأئمةمنالسنةأهلوأئمة

يجوزلاالذيالحقهوالأئمةعليهوتابعهموالسلفالصحابةعليهكانما

والرسولالكتابعنتلقوهإنماالصحابةأنذلكعنه،الخروجولاخلافه

يمكنفلا،بعدهممنالأئمةثم،تابعوهمثم،التابعونعنهموتلقاه،مباشرة

منشيءعلاتفقواماومتى،فيهمالحقيكونأنإلاالأحوالمنحاليبأفي

لهم،وشرعهورضيهعبادهعلىاللهأنزلهالذيوالدينالحقفهوالدينمسائل

بها.والاستدلالواتباعهابهاوالقبوللهاالتسليميجبحجةفإجماعهم

ماأقوىمنبعدهممنوالأئمةوالسلفالصحابةإجماعكان؟ولذلك

لماونقفتماالمخالفينلضلالودفعآالدينلمسائلتقريرآالسنةأهلبهيحتج

الإجماعهذابتحريربعدهمفمنالتابعينلدنمنالسنةأهلوعيي،بهيحتجون

روايةالأساليبوشتىالطرقبمختلفإياهموتبليغهالأمةإلىونقلهوتحقيقه

الخلافوقعالتيالمسائلبتحريرأيضآعنواكماوتأليفآ،وكتابةووصيةوتدارسآ

مسلكآذلكفيمنتهجين،بعدهممنالأئمةأوالتابعينأوالصحابةبينفيها

ستعلىيقوم،أصوبولا-الأمةمنغيرهمعند-منهأشذلاعدلأوسطآ

:(خطواتأو)مراحل

الصحيحةوالنقولالثابتةبالأسانيدالمسألةفيالخلافوجودإثبات-1
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نقضفيالسنةأهلج!نما؟ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.المعتبرة

أهلمنبهقالمنإلىقولكلنسبةمعالمسألةتلكفيالأقوالذكر-2

ذلككل،بعدهممنالهدىوأئمةوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالحق

ثابتة.ونقولبأسانيد

استيفاءالبتةفيهيكونلا،وأمانةبدقةتامآإيرادأقولكلأدلةإيراد-3

وجهه.غيرعلىدليليحكايةولاآخردونقوليأدلة

المعتبرةوأصولهوقواعدهالشرعأدلةوفقفريقكلأدلةدراسة-4

لقوليتعضبدون،ومعرفتهالحقبلوغفيمخلصةالهوىعنخالصةدراسة

فياختلفواالذيالأجقةأولئكومكانةبفضلالإقرارمعآخر،علىفرييىأو

ولافسادأولاشرآبالخلافأرادواماوأنهم،وتقديرهموتوقيرهمالمسألة

فيمعذورومخطئأجرانلهمصيببينماوأنهم،وأهلهالحقعنخروجآ

واحد.أجرلهاجتهاده

والبراهينالحججذكرمعواضحآبيانأالخلافذلكفيالحقبيان-5

القولضعفتبينوالتي،وتدعمهوتؤيدهالراجحللقولتشهدالتي:الشرعية

.وخطأهالمرجوح

علىالمسألةتصنيفثم،وقوتهالمسألةفيالخلافحقيقةتحرير-6

بعديقولمنلخلافوقبولأوتركآ،بهاوقولأوضعمآ،قوةتتفاوتأصناف

يأتي:كما!انكارآ؟المخطئأوالمرجوحبالقولذلك

نقلعمنصحتهلعدمثابتآ؟ولاصحيحأفيهاالخلافيعذلامسائل.

المسألة،فيثابتخلافأنهعلىحكايتهتجوزفلامردودأ،باطلأيعذبلعف،
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جم!نمنقضفيالههمنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

عنففملأ،الإجماعفيقادحبأنهالادعاءولافيها،موجودآخلافآاعتبارهولا

بمضمونه.والقولاعتماده

يجوزفلاشذوذآ،أوخطآيعذبلمعتبرآ،فيهاالخلافيعذلامسائل.

فيه.الخلافإحياءولامتابعفولاالمخطئبالقولالقول

الصوابلكن،-الأصلفي-ووجاهةقوةفيهاللخلافيكونمسائل.

والرجوعتركهينبغيفيهاالمرجوحوالقول،اتباعهيجبالذيالحقهوفيها

الصحيح.القوليضيفالمسألةفيخلافآاعتبارهولاعليهالاعتماديصخولاعف

المسائلمنوتكون،-أيضآ-ووجاهةقوةفيهاللخلافيكونمسائل.

وأالآخرالقولبتخطئةالقوليستلزمسالقولينلأحدالترجيحفيهايكونالتي

الدليلقوةمنوافرونصي!حظلهفيهاالمرجوحالقوللكنمرجوح،أنه

علىحكايتهوتصخمؤثرآ،خلافآالمسألةفيالخلاففيعذ،الحجةووضوح

القولين.منواحدبأيقالمنعلىفيهينكرولا،السنةأهلبينخلاف!أنه

منوتكون،-أيضأ-ووجاهةقوةفيهاللخلافيكونمسائل.

بتخطئةالقوذمستلزمآالقولينلأحدالترجيحفيهايكونلاالتيالمسائل

يعذفلا،التنوعاختلافبابمنيكونوإنمامرجوح،أنهأوالآخرالقول

أنهعلىحكايفتصخولا،السنةأهلبينحقيقيآخلافآالمسألةفيالخلاف

السنةلأهلصحيحةأقوالأنهاعلىالمسألةفيالأقوالتذكر!انما،كذلك

قالمنوأن،بعدهمفمنالصحابةمنوالعلمالدينأئمةمنقالمنبهاقال

منعلىالبتةفيهينكرولا،بقولهمقائللهممتبعفهوجميعآبهاأومنهابواحل!

القولين.منواحدبأيقال
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.البابهذافيالسنةأهلمسلكهوفهذا

الأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثارفأعيتهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

بالجهلفبلوابها،ويتمسكوافيهاويتفقهواويحفظوهاويتعلموهايطلبوهاأن

ومسالكهم،مناهجهمعنالشديدوبالإعراض،ومواقفهمبأقوالهمالمفيرط

التيالمسائلتتبقهمذلكفأورثهم،وهديهمطريقتهمعنالبعيدوبالضلال

فيها:اختلفوا

عنهم.الخلافذلكثبوتفيتأملأونظيرأدنىدون.

ونسبتهاالمسألةفيالأقوالنقلفيوأمانةودقةوتوثيتيتحريبرودون.

أدلتهم.وإيرادبهاقالمنإلى

والضوابطوالقواعدالأدلةوفقالأقوالدراسةفيجهدأفيودون.

الشرعية.

وتصنيفه.وتحريرهالمسألةفيالخلافلحقيقةالفهممطلقودون.

بمجردوالبدعةالأهواءأهليستدلأن:-بدولا-ذلكآثارمنفكان

الحقيقيالخلافوجودعلى-ظاهرآولو-المسألةتلكفيالخلافوقوع

الأئمة.أوالسلفأوالصحابةبينفيهاالمؤثر

منها:،لأسبابوالبدعةالأهواءأهليسلكهالمسلكوهذا

لقولهميشهدأنهيذعونماالمسألةفيالقولينأحدفييكونأن-1

مذهبهم.ويؤيد
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جص!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةاالماهواءأهلاستدلال

وأالسنةأهللمذهبردأفيهأنيدعونماالقولينأحدفييكونأن-2

عليه.ردأ

إجماعفيهاليسأنهعلىالمسألةفيالخلافوقوعبمجردالاستدلال-3

السلف.عنمنعقد

القولينكلاأنعلىالمسألةفيالخلافوقوعبمجردالاستدلال-4

بأحدهما.قالمنعلىالإنكارفيهيجوزولابهالقولويصحالسلفعنمأثور

أهلعليهماأنعلىالمسألةفيالخلافوقوعبمجردالاستدلال-5

اتباعه.يجبالذيالحقهوليسعمومأالدينفيأوالمسألةتلكفيالسنة

منوقعماعلىالتنبيهالغرض...!انما":تيميةابنالإسلامشيخقال

بأمرمعازضذكرتموهالذيهذا:قالواالأهواءأهلمنلبعفالناسالشبهة

ومع،مراتخمسيومكل!هالنبيعهدعلىيفعلكانفإنه،والإقامةالأذان

الفجر،فيوالقنوت،بالبسملةالجهروكذلك،صفتهفيالاختلافوقعفقدهذا

نحووذكروانقلها،فيالاختلافوقعوقد،وقائعهأعظممنالوداعوحجة

هذاوجعلوا،بعفالناسعندوالنزاعالشبهةفيهاوقعتالتيالأمورهذه

لأهواءكيمبلينقللمماالدينأمور!نيكونأنليسوغوا؟تقدملمامعارضا

صفاتفيواختلافهمالعلماءتنازعفإنوالتنازعالرأيجهةوأما،وأغراض

الأهواءأهلمنلكثيرشبهةصارالدينأمورمنذلكغيروفيبلالعبادات

جهتين:فييكونلاوالحقواحد،اللهدينإنوقالوا:،وغيرهمالرافضةمن

لاختلافوالتفرقافهذا،182:النساءأ(آخيقعا!يينلؤجدوأييهيمقيخدغترآلتو!ؤتؤكأن

بعباراتعنهمويعبرون،والجماعةالسنةأهلعليهفيماالحقانتفاءعلىدليل
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

العامة،يسمونهموتارة،الحشويةيسمونهموتارةالجمهور،يسمونهمتارة

السنةأهلعليهفيماالحقكونمنمالغاهذاجعلوالماالأهواءأهلعمارثم

:الشيطانسبلمنسبيلاينتحلكل،والجماعة

وضعمنوأصل،لهوجودلالماالبيتأهلعنالنقلتنتحلفالرافضة

الرفض،لهمابتدعالذيسبأ،بناللهعبدالأولرئيسهممثل،زنادقةلهمذلك

:وقال،حقهوفيعنميموأنه،بالخلافةعليعلىنص!والنبيأنلهمووضع

كانولهذا،الإسلامهدمإلىالتوسلبذلكالزنادقةوغرضمعصوقا،كانإنه

أمورهمببعضأخذومنالمتفلسفةفالصابئةوالإلحاد،الزندقةالرففباب

إنماوغيرهموالحاكميةوالإسماعيليةوالنصيريةالقرامطةمنعليهمزادأو

بابمنالإسلاموشرائعوالرسوليبالكتابوالكفرالزندقةإلىيدخلون

والرفف.التشيع

أهلينقلهمماكثيرفيوتطعن،والعقلالقياستنتحلونحوهموالمعتزلة

.ونحوهالاختلافمنذكربماذلكويعللون،والجماعةالسنة

.(1)"أهلهاوفيفيها،الطعنأسبابمنالملةبعفأربابذلكجعلوربما

المسألة:فيالخلافوقوعبمجردوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

ؤصة!:تعالىقولهتفسيرفيمجاهدعنالمرويبالأثرالاستدلال-1

صحةعلى؟(2)"ربهاثوابتنتظر":بقوله123-22:القامةزتهابمطر*(9ىلإ!؟زضاتتؤضبز

.(367-22/365)الفتاوىمجموع(1)

.(129-128):صالجهميةعلىالردانظر:(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

تفسيرهاصحةوعلى،الآيةفيالرؤيةتفسيرفيالسلفبينالخلافثحبوت

بالعين.الحقيقيةبالرؤيةلابالانتظار

القرآنعنسئلواالحديثرواةمشيخةمنناسابأنالاستدلال-2

الخلافثبوتصحةعلىعنه؟وأمسكوا،القولينبأحدفيهنقوللافقالوا:

وعدمالقرآنفيالوقفعمحةوعلى،والأئمةالحديثأهلبينالمسألةفي

.(1)مخلوقغيرأومخلوقبأنهفيهالقول

العوامبنوالزبيرطالبأبيبنعليأنمنرويبماالاستدلال-3

ثبوتعلى؟مكرهينبايعاثم!الصديقبكرأبيبيعةعنتخلفا!ت

وأنهافيهاالطعنصحةوعلىبكر،أبيخلافةصحةفيالصحابةبينالخلاف

.(2)الصحابةبإجماعكانتولاصحيحةغير

الحجر":أحاديثثلاثةأؤلأنهأحمد:للإمامن!يمببماالاستدلال-4

الرحمن"أصابعمنأصبعينبينالعبادقلوب"و"الأرضفياللهيمينالأسود

السلفبينالخلافثبوتعلى؟"اليمنقبلمنالرحمننفسلأجدإني"و

عليهالذيالفاسدعالتأويلالنصوتأويلصحةوعلى،التأويلمسألةفي

.(3)ونحوهمالتعطيلأهلمنالخلف

.(971-196):صالجهميةعلىالردانظر:(1)

.(3/857)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصارانظر:(2)

الحسنىوأسمائهاللهصفاتفيالمئلالقواعد،(5/398)الفتاوىمجموعانظر:(3)

أحمد-الإمامعنالمزعومالنصبهذا-الغزالياستدلالوانظر:.(57-54)!ع

.(071)صالتقديسأساسفيالرازيعنهونقله،(185-184)عالتفرقةفيصلفي
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

الثالثالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلاستدلالنقضهاالسنةأهلمنهج

الأئمةقوالوبأوالتابعينالميعابةعقثاربالآ

الأولالمسلك

الإمامإلىالمنسوبالقولأوالأثرصحةبإثباتالمطالبة

لاالفعلأوالقولأنوعرفأ:وعقلأشرعآالهامةالثابتةالأصولمن

كانأوعنهصدورهثابتآكانإذاإلاإليهنسبتهتصحولاأحدعنئحكى

الفعلأوالقولذلككانإذاسيماولاعنه،ومشهورمعروفهولماموافقأ

الصحابةمنهوذلكعفالمنقولكانأو،ودينهعنهنقلمنبعقيدةمتعلقأ

.والإسلامالسلفوأئمة

بعدهمفمنالسلفأئمةمنالإمامأوالصحابيعننقلماكانفإذا

ذلكعنوالمشهورالمعروفيخالفبل،والإجماعوالسنةالكتابيخالف

ثابتآ.عنهمالمنقولذلكيكونأنحينئذتعين؟الإمامأوالصحابي

فيوتضحيةجهدمنالعلماءبذلهمايقينآيعلمعليمطالبكلأنكما

جمعواحتىوتدوينها،ونقلهاالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثارحفظسبيل

والأقوالالآثارتلكتحريرمنبهامتازوامامعهذاوالعذ،الوصففاقمامنها

الصحيحة.المعانيمنفيهاماوبيانوشرحهاودراستها

آثارمنبأثيرومذهبهمباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهليستدلوعندما

أمرهم-غالبفي-فإنهم؟الإسلامأئمةأقوالمنقوليأووالسلفالصحابة
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

عنومشهور!روفهولماأووالجماعةللسنةموافقوهوبهيستدلونلا

بهايتشئثونشبهةفيهوجدواإذابهيستدلون!انما،الإمامأوالصحابيذلك

نأضرورةيعنيوذلك،وغيرهمالسنةأهلمنمخالفيهمعلبهاللاستدلال

أهللمذاهبموافقته-يوهمأو-ظاهرهيدذماالقولأوالأثرذلكفي

والبدعة.الأهواء

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلبهيبدأماأولفإن؟كلهلذلك

بإثباتإياهممطالبتهمهو:الأئمةوأقوالوالسلفالصحابةبآثاروالبدعة

لاذلكإزاءوفيعنه،ونقلوهإليهنسبوهمنإلىالقولأوالأثرذلكصحة

منالأمريخلولاوحينها،صحتهيثبتواأنمنبذآوالبدعةالأهواءأهليجد

:أحوالثلاثة

.القولأوالأثرذلكإلىالإسنادوالبدعةالأهواءأهليوردأن:الأول

كانلولأنهالإسناد"صحةبإثباتالسنةأهلطالبهمذلكفعلوافإذا

وكان،بهالاستدلالوبطل،عنهنقلمنإلىنسبتهتصخلمموضوعآأوضعيفآ

أهلاستدلالوسقط،كعدمهعليهابهاستدلالتيالمسألةتلكفيوجوده

رأسه.أئمعلىبهوالبدعةالأهواء

:الحالاتهذهإحدىمنالأمريخلولاوهنا،

لهويسفم،القولأوالأثرذلكإسنادصحةالشبهةصاحبكايثبتأن-1

ذلك.

صحيحآ.يكونالإسنادولكنالإسناد،صحةإثباتمنيتمكنلاأن-2

الأثربذلكنقفاستدلالهإلىالسنةأهلمعهينتقل:الحالتينهاتينففي
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انقصلبدعةأهلال!صنةافيأالأسهمتدلالمن!سججك!نم

المطلب.هذافيالتاليةالأربعةالمسالكأحدإلىالقولأو

يسفملالكن،يدعيهأوهويعلمهماجهةمنالإسنادصحةيثبتأن-3

موضوعآ.أوضعيفآالنقدمحذفيالإسناديكونبل،ذلكله

وأضعيفآالإسنادويكونالإسناد،صحةإثباتمنيتمكنلاأن-4

موضوعآ.

ويردونهصحتهبعدمبهاستدلالهالسنةأهلينقضر:الحالتينهاتينففي

أساسه.منبهاستدلالهويسقط،بهمتق!كالشبهةلصاحبيبقىفلا،بذلك

المصتفاتمنمرجعآأومصدرأوالبدعةالأهواءأهليوردأن:الثاني

وأالصحابةمنعنهنقلوهمنإلى-إسناددون-القولأوالأثرذلكينسب

الأئمة.أوالسلف

الإسناد،صحةبإثباتإياهممطالبتهمعلىالسنةأهلبقيذلكفعلوافإذا

يقتصرلاثمالمصتف،أوالكتابذلكفيالنسبةبتلكالاكتفاءصحةوعدم

إلىينتقلونبل،-النقففيوكفايتهاقوتهامع-الحجةهذهعلىالسنةأهل

.القولأوالأثرذلكفيهديمرالذيالمصئفأوالكتابذلكفيالنظر

:الحالاتهذهإحدىمنالأمريخلولاوهنا،

فيجمع:السنةأهلعندالمعتمدةالكتبمنالكتابذلكيكونأن-1

مسالكبأحدعنهوالجواب،القولأوالأثرذلكبإسنادالمطالبةبينالسنةأهل

التالية.الأربعةالنقض

ومصادرهم:ومراجعهمالبدعةأهلكتبمنالكتابذلكيكونأن-2

التيالمصنفاتخلؤفإنورذه؟نقضهفيالسنةأهلعندكافيآذلكفيكون
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جم!نمنقضفيالهمهمنةأهلجص!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وأالأثرذلكعنوتحريرهاوضبطهاالأئمةوأقوالالسلفآثاربجمععنيت

ذإ،ووهائهبطلانهعلىوحجةبرهانوالبدعةالأهواءأهليدعيهالذيالقول

بدايةمنذمصئفاتهممنهوخلتالعظاموعلماؤهالإسلامأئمةجهلهكيف

ذلككتابمهموانفردبه،بالعيموالبدعةالأهواءأهلوانفردوالتأليفالتصنيف

.!؟اهبالعنايةوعدمالسلفبآثارالجهلمنبهغيرفوامامع،؟بذكره

لهعنايةولا،الدينبمسائللهعلاقةلامماالكتابذلكيكونأن-3

فيقتصر:-ونحوهاوالأدباللغةككتب-صحتهاوتحريرالأقوالبتوثيق

يوثقولا،ذلكفيعليهيعتمدلامماالكتبهذهكونعلالتنبيهعلىالسنةأهل

استدلالهموالبدعةالأهواءأهلعلىوينكرونونسبتها،الأقوالنقلفيبه

نقفاستدلالفيالسنةلأهلكافيآذلكويكون،الكتبمنحالههذهبما

.القولأوالأثربذلكوالبدعةالأهواءأهل

،القولأوالأثرذلكإلىالإسنادوالبدعةالأهواءأهليوردلاأن:الثالث

الصحابةمنعنهنقلوهمنإلىينسبهالمصئفاتمنمرجعآأومصدرآيوردواولا

الأئمة:أوالسلفأو

والبدعةالأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةلأهلكا!ذلكأن:فالأصل

عدمعلىدليلكتابأوبإسنادإثباتهعنعجزهملأن؟القولأوالأثربذلك

علمهملكمال-ذلكمعالسنةأهللكن،عليهيعتمدمرجعفيوجودهأوعمحته

يوجدالذيالمرجعأوالقولأوالأثرذلكإسنادهميذكرونقد-وعدلهم

.ذكرهتقدمماحسببهالاستدلالينقضونثم،فيه
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نقضفيالسنةأهلج!نماالأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ويدعيهأحمدلمذهبالفريقانبهاحتجمافأما":البخاريالإمامقال

.(1)"أخبارهممنكثيربثابتفليسلنفسهكل

والرافضةوالمرجئةالمعتزلةتجدولهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال

منتأولوهوماومعقولهمبرأيهمالقرآنيفسرونالبدعأهلمنوغيرهم

والتابعينوالصحابةص!"النبيأحاديثعلىيعتمدونلاتجدهمولهذا،اللغة

وآثارهم،السلفإجماععلىولاالسنةعلىلايعتمدونفلا،المسلمينوأئمة

التفسيركتبعلىيعتمدونلاوتجدهم،واللغةالعقلعليعتمدونوإنما

وكتبالأدبكتبعلىيعتمدونوإنما،السلفوآثاروالحديثالمأثورة

مايأخذونإنماأيضا؟الملاحدةطريقةوهذه،رؤوسهموضعتهاالتيالكلام

والآثاروالحديثالقرآنكتبوأما؟واللغةالأدبوكتبالفلسفةكتبفي

.(2)"إليهايلتفتونفلا

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

القولأوالأثرصحةبإثباتبالمطالبة،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

:الإمامإلىالمنسوب

.(62):صالعبادأفعال!خلق(1)

.(7/911)الفتاوىمجموع(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الشبهة:

تباركاللهعنالاختياريةالأفعالنفيعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

:القيوم":طهت!ههنعباسلابنالمنسوببالأثر،والبسطوالقبضركالنزولوتعالى

."يزوللاالذي

الشبهة:نقض

فوآدحن!:تعالىاللهقولأن-المريسيأيها-وادعيت":الدارميقال

الذي:يعني،يزوللاالذي:عندكالقيومتفسيرأنوادعيت،12ه:هالبقرهأ(آنقيوئم

بعفأصحابكعنذلكوأسندت،يبسطولايقبضولايتحركولاينزللا

الذي:القيوم!د:قالأنهعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيعنمسمىغير

دلائل-عباسابنعنهذهروايتكومع-البصرأهلوعند،"يزوللا

باطل:أيضاوشواهد

الثه.توحيدفيالمتهموأنترويتها،أنتأنك:إحداها

مثلكوأصحابك،مسمىغيربعفأصحابكعنرويتهأنك:والثانية

والتهمة.الظنةفي

يحتجوالاأنعلىبالأثرالعلمأهلأجمعوقد،الكلبيعن%نه:والثالث

،؟كتابهوتفسيراللهتوحيدتفسيرفيفكيف،حرامولاحلالأدنىفيبالكلبي

.(1)"صالحأبووكذلك

.(35ه-1/353)المريسيعلالدارمينقضانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

السحليل:

والسنةالكتابفيالواردةالصفاتجميعإثبات:والجماعةالسنةأهلعقيدة

تمثيل،ولاتعطيلولاتحريفولاتكييفدونسبحانهبهاللائقالوجهعلى

الفعليةأم-واليدينوالوجهوالقدرةكالعلم-الذاتيةالصفاتذلكفيسواء

منوالبدعةالأهواءأهلوذهب،-والبسطوالقبضوالنزولكالضحك-

استدتواومما،تعالىاللهعنالاختياريةالفعليةالصفاتنفيإلىالتعطيلأهل

بأنه:(آتقيوئم!تفسيرفيييكقغظعباسابنعنالمذكورالأثر:ذلكعلىبه

.يزوللاالذي

يأتي:بماالإمامالىالمنسوبالقولأوالأثرصحةب!ثباتوالمطالبة

؟ظعى!هنممعباسابنإلىنسبفبطلانعلىدليلالأثربهذاالمريسيتفزد-1

دينه.وفيفيهمطعونالمريسيلأن

علىآخردليلمسمىغيرمجهولرجلعنالأثرهذاالمريسيرواية-2

مثلههوعخنإلايرويهلاالمريسيإنإذ؟ظع!ذحعباسابنإلىنسبتهبطلان

والتهمة.الريبةنب

بهالاحتجاجعدمعلىمتفقأولهما،صالحوأباالكلبيالسند:فيأن-3

كذلك.والآخر،الدينأبوابجميعفي
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ج!نمنقضفيالعصنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

السانيالمسلك

الحقخالففيماحجةلاأنهتقرير

الناسأقوالبهاتوزنالتيالثلاثةالأصولهيوالإجماعوالسنةالكتاب

الأمةأعظمهموالأئمةوالسلفوالصحابة،الدينبأمريتعلقمماوأفعالهم

عليها.الناسوجمعوتطبيقهابهاالتم!كإلىودعوةلهااتباعآ

وأآيةفهمفياجتها؟الأئمةأوالسلفأوالصحابةأحدمنوقعفإذا

خرجأو،اجتهادهأوفهمهفيفأخطأ،الدينمسائلمنمسألةفيأوحديث

ذلكفإن؟المسألةتلكحكمأووالحديثالآيةتفسيرفيالجماعةعليهعقا

المسلمين.جماعةإلىولاالدينإلىلاهوقولهإلىب!نيالشذوذأوالخطأ

منحالههذهكانتبمايستدلونعندماوالبدعةالأهواءأهكفإنولذا؟

بتقريربهااستدلالهمالسنةتققأهلالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثار

يأتي:ما

الكتابإلىالرجوعوجوبعلىالدالةوالسنةالكتابمنالأدلةإيراد-1

الرضاكمالمععنهاوالصدوروتحكيمهاالخلافوعندابتداءوالإجماعوالسنة

لها.والتسليمبها

والحديثالآيةتفسيرفيوالسنةالكتابعليهدلالذيالحقبيان-2

المسألة.تلكوحكم

الذيالحقعنصاحبهفيهأخطأقدالقولأوالأثرذلكأنتحرير-3

والسنة.الكتابعليهدذ
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نقضفيالسنةأهلمندكجيول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

والسنة،الكتابفيهيإنماالحجةوأن،يتبعأنأحقالحقأنتقرير-4

به.القولولااتباعهيجوزولافيهحجةفلاوالحجةالحقخالفماوأن

الحقلزوموجوبفيبعدهمفمنالصحابةلدنمنالسنةأهلومواقف

والعلم،المترلةمنبلغوامهماالرجالقولعلىوتقديمهإليهوالرجوعواتباعه

،مشهورةمعلومةيئبع،أنأحقالحقوأن،الحقخالففيماحجةلاوأنه

ذلك:فمن

تعالىاللهفحمدالناس!الخطاببنعمرخطب":الشعبيقال-1

ساقأحدعنيبلغنيلافإنهالنساء،صداقفيتغالوالاألا:وقالعليهوأثنى

بيتفيذلكفضلجعلتإلاإليهسيقأو!هالثهرسولساقهشيء!نأكثر

أكتاب،المؤمنينأميريا:فقالتقريشمنامرأةلهفعرضت،نزلثم.المال

قالت:؟ذاكفما،تعالىاللهكتاببل:قال،؟قولكأويتبعأنأحقتعالىالله

!ؤةاتئتش:كتابهفييقولتعالىوالثهالنساء،صداقفييغالواأنآنفاالناسنهيت

أفقهأحدكل:!عمرفقال،12.النساء:أ(صسئاقلآتآخذوأمته!طازاإخدلههن

نهيتكمكنتإني:للناسفقالالمنبرإلىرجعثم.-ثلاثاأومرتين-عمرمن

.(1)"لهبدامامالهفيرجلفليفعلألاالنساء،صداقفيتغالواأن

الواجبهوعليهالحجةقيامبعدعمرمنهذاوكان":الطحاويقال

أداهلماعليهالواجبهوللناسالنظرمنذلكقبلمنهكانماوكان،عليه

إليهرجعذلكخلاففي!اللهمنالحجةعليهقامتفلما،فيهاجتهادهإليه

.(7/233)الكبرىالسننفيوالبيهقي،(1/86)سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه(1)
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جس!نمنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاى!تدلال

.(1)"عليهاللهفرضوان،عظذكرناهقدبماوأمر

وعثمانفي!ته!وعلياعثمانشهدت:قالالحكمبنمروانوعن-2

بعمرةلبيكبهماأهلعليرأىفلمابينهما)2(،يجمعوأنالمتعةعنى!حي

.(3)دحألقول!صالنبيسنةلأدعكنتما:قال،وحجة

فأرسلعشر،عشرالأصابعفي:يقولكانأنهظع!هنكعباسابنوعن-3

في!عمرعنبلغكوقدعشرعشرالأصابعفيأتفتي:فقالإليهمروان

يتبعأنأحق!هاللهرسولقولعمر،اللهرحم:عباسابنفقال،؟الأصابع

.(4)رمعقولمن

بالذييفتيعمربناللهعبدكان:قالعمربنالثهعبدبنسالموعن-4

لابنناسفيقولفيه،!هاللهرسولوسنبالتمتعالرخصةمن!ثاللهأنزل

ألا!ويلكم:اللهعبدلهمفيقول،؟ذلكعننهىوقدأباكتخالفكيفعمر:

؟العمرةتمامبهيلتمسالخيرفيهفيبتغيذلكعننهىعمركانإن،؟اللهتتقون

.(13/37)الآثارمشكلشرح(1)

بينهما"يجمعوأن":وقوله،...والعمرةالحجبين:أيداحجر:ابنالحافظقال(2)

يكونأنويحتملمعا،والقرانالتمتععننهيفيكونعاطفةالواوتكونأنيحشمل

فيكون،..تمتعا.القرانعلىيطلقونكانواالسلفأنتقدمماعلىوهوتفسيرياعطفا

."الحجعلىالعمرةبتقديمواحدةسنةفيلهماإيقاعاأوقرانابينهمايجمعأنالمراد:

.(42ه-424/3)الباريفتح

.(4881)رقم(2/567)البخاريأخرجه(3)

.(8/93)الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجه(4)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:ا!ماولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

!ك!نوواللهأفرسول،؟ى!اللهرسولبهوعملاللهأحلهوقدذلكتحزمونفيتم

.(1)؟رمعسنةأمسنتهتتبعواأنأحق

!اياك،الناسرفضكوانسلف،منبآثارعليك":الأوزاعيوقال-5

.(2)"بالقوللكزخرفوا!ان،الرجالوآراء

النبيعنفيهاالخبرصحفيهاتكلمتمسألةكل":الشافعيوقال-6

.(3)"موتيوبعدحياتيفيعنهاراجعفأناقلتمابخلافالنقلأهلعند"!وو

بعضهمالصحابةهؤلاءأنفكما":تيميةابنالإسلامشيخوقال-7

اللهإلىفيهتنازعواماردواشيءفيتنازعوا!اذا،النزاعمواردفيأكفاءلبعض

مواردفكذلكأخر؟مواضعفيأعلميكونقدبعضهمكانوإنوالرسول

الجنبتيمممسألةفيمسعودوابنعمرقولالناستركوقد،الأئمةبينالنزاع

بالكتاباحتجلماوغيرهالأشعريموسىكأبيدونهماهومنبقولوأخذوا

معهكانلمامعاويةبقولوأخذواالأصابعديةفيعمرقولوتركوا،والسنة

يناظربعفالناسكانوقد،"سواءوهذههذه":قال!ووالنبيأنالسنةمن

نأيوشك:عباسابنفقالوعمر،بكرأبوقال:لهفقالالمتعةفيعباسابن

أبوقال:وتقولون!وواللهرسولقال:أقولالسماء!،منحجارةعليكمتنزل

عمر،بقولفعارضوابهافأمرعنهاسألوهلماعمرابنوكذلكوعمر؟.بكر

ه!ك!الثهرسولأمر:لهمفقالعليهفألحوا،يقولونهمايردلمعمرأنلهمفبين

.(2/95)المسندفيأحمدالإمامأخرجه(1)

.(56)صالشريعةفيالآجريأخرجه(2)

.(3/17)وأهلهالكلامذمفيالهرويأخرجه(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

.(1)"...؟رمعأمرأميتبعأنأحق

يتمسكأنللمسلميجوزهل:روعفيفيالززاقعبدالعلامةوسئل-8

بحجةشرعاذلكمفيقبلوهل؟ذلكفيمجتهدولكفمخطئاكانإذابرأيه

جهةمنوجهةولهخطأولوراصلارأىإذاالمجتهد":فأجابمجتهد؟.أنه

الواقعفيخطأكانلو،برأيهيتمسكأنفلهالشرعمقاصدجهةومناللغة

فيجبالحجةلهتبينتإذاأما،الحجةعليهقامتوماخطؤهلهيتبينلملكنه

.(2)"...يتبعأنأحقوالحقمجتهذا،كانولورأيهعنيرجعأنعليه

يرجعالتيعولالأمن:ولالعثيمينصالحبنمحمدالعلامةوسئل-9

بها؟.يعملحجةهيفهل،!الصحابةأقوالالشرعيالعلمطالبإليها

حجة،وقوله،ريببلاغيرهمنالصوابإلىأقربالصحابيقول":فأجاب

بشرطين:

!وو.رسولهسنةأوتعالىالثهكتابنصيخالفلاأنأحدهما:

آخر.صحابييخالفهلاأن:والثاني

منقولهويكون،السنةأوالكتابفيفالحجةالسنةأوالكتابخالففإن

كانفمنبينهما،الترجيحطلبآخرصحابيقولخالف!انالمغفور،الخطأ

.(3)4...يتبعأنأحقفهوأرجحقوله

.(612-02/512)الفتاوىمجموع(1)

.(05)صالسنةحولشبهات(2)

.(141)صالعلمكتاب(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالالسنةأهلينقفيىنماذجومن

الحق:خالففيماحجةلاأنهبتقرير،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

:لأولالنموذج

الشبهة:

ربهمالمؤمنينرؤيةتكونأنإنكارعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

!وصة:تعالىلقولهالفاسدالتأويلصحةوعلى،حقيقيةرؤيةبأعينهمالقيامةيوم

عنثرلأباربها؟ثوابتنتظر:المرادبأن!23-22:القامةزتهاتاطرجمهـأتؤميزتاضز؟!إلى

لا.ربهاثوابتنتظر":قالمجاهد

الشبهة:نقض

بهواحتجاجآهذامجاهدبحديثتعلقآإلاأبيتمفإن":الدارميقال

لأن؟الباطلواتباعكمالحقعنشذوذكمآيةفهذاالآثارمنسواهمادون

كانإليهتذهبونالذيالمعنىعلىمجاهدعنصحتلوهذهدعواكم

وأصحابهاللهرسولعنفيهصحتقدالتيالآثارهذهمعإليهالقولمدحوضا

تحتجونولاالآثارهذهتقبلونلاأنكمزعمتمقدأولستم،التابعينوجماعة

لباطلكمبهالتعلقإلىسبيلاوجدتمإذمجاهدعنبالأثرتحتجونفكيفبها؟،

،؟مذهبكمخالفتإذوالتابعينوأصحابهاللهرسولآثاروتركتم،بيانغيرعلى

آثاربقبولأنفسكمعلىحكمتمفقدمجاهدعنالأثربقبولأقررتمإذفأما

بلمجاهد،عنهذاتسمعوالملأنكم،بعدهموالتابعينوأصحابهاللهرسول

أعمحابهاللهرسولعنمنهاأجودأومثلهابأسانيدوتأثرونبإسناد،عظتأثرونه

آثارمنالمشتبهاتباعأنفسكمألزمتمفكيف،عندكمخلافههوماوالتابعين
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلمندكجالثافلأ:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ونظراءوأصحابهاللهرسولآثارعمنالمنصوالصحيحوتركتموحدهجاهد

عنالشذوذيريدالذيإن،الحقعنوشذوذريبةمنإلاالتابعينمنمجاهد

نفسهفيالحقيؤموالذيبزلاتهم،ويتعلقالعلماءقولمنالشاذيتبعالحق

يستدلبينتانآيتانفهما،جمهورهممعوينقلبجماعتهمقولمنالمشهوريتبع

.(1)"ابتداعهوعلىالرجلاتباععلىبهما

الثاني:النموذج

الشبهة:

والأحاديثالآياتفيالواردةاللهرؤيةأنعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

نأ:حنيفةأبيللإمامالمنسوببالقول،بالعينالحقيقيةالرؤيةعلىتدللا

.يروهأنيشاءكماربهميرونالجنةأهل

الشبهة:نقض

روىحنيفةأبيبنحمادبنعمرأنالمعارضفيزعم":الدارميقال

فبين."يروهأنيشاءكماربهميرونالجنةأهلأن":حنيفةأبيعنأبيهعن

منإليهذهبماعلىيكونأنيحتملكلهاالأحاديثهذهصفاتذلكفي

قالوا:الذينونظراءهالمريسييعني-0311:الأنعامأ(لأتذر!هآلأبضنهر!:قال

آياتهيومئذيرىأنه:ذلكتفسيرأن-والآخرةالدنيافيالأبصارتدركهلا

أبوكانفإن،...وآياتهوأمورهأفعاله:يعنيرآه؟:يقولأنفيجوز،وأفعاله

ووكلنا،المعانيهذهمنأرادوبمابالتهآمنافقدذلكغيرأوهذاأرادحنيفة

.(129-128):صالجهميةعلىالرد(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الله.إلىوصفتهاتفسيرها

كلامهوينقفآخررأسهمنيخرجمايدريلاالذيالتائهلهذافيقال

مخلصامشروحاالرؤيةتفسيزاللهرسوللهفسرجاهلمن.العجب..:أوته

:المعارضأيهاقلتولو،إبالتهآمنافقدحنيفةأبوفسركماكانإن:يقولثم

حنيفة،أبوفسربماآمناتقولأنمنبكأولىكانوفسرهاللهرسولقالبماآمنا

لأبيالرؤيةتفسيرفيالنبيتركوهل،يقلهلمأوحنيفةأبوذلكقالتدريولا

وأوضحهفسرهوقدلاإتأولموضعالمتأولينمنوغيرهماوالمريسيحنيفة

تقولأنتستحلفكيف،...؟حنيفةأبيبنحمادابنعمرمنأجودبأسانيد

كمايكونأنعندكيحتملولاحنيفةأبوإليهذهبماعلىيكونأنيحتمل

رويتكما-يشاءكماالجخةأهليراه:اللهرسوليقلولم،!؟اللهرسولفسر

صحواوالقمرالشمسترونكما:قالولكن،-قالهكانإنحنيفةأبيعن

اضطرفمنواحد،بإسنادبالحديثمقرونفالتفسير،سحابدونهماليس

عنهرويتالذيحنيفةأبيكلاممنبالمبهمالأخذإلىالمعارضأيهاالناس

ظلمإذأهذاعالمفسر؟!،المنصواللهرسولقولتركمع-قالهكانإن-

.(1)"جسيموجورعظيم

.(931-1/921)المريسيعلىالدارمينقض(1)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثالث:النموذج

الشبهة:

القولوعدمالقرآنفيالوقفصحةعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

عنسئلواالحديثرواةمشيخةمنناسابأن،مخلوقغيرأومخلوقبأنهفيه

عنه.وأمسكوا،القولينبأحدفيهنقوللافقالوا:القرآن

الشبهة:نقض

هؤلاءبعضعلىأشبههاوماالحججبهذهاحتججنا":الدارميقال

مشيخةمنناساإنقالوا:أنذلكفيعلينااحتجاجهمأكبرمنوكان،الواقفة

سئلوا-الجهميةبمذاهبالبصرقلةعنعرفناهمالذين-الحديثرواة

يتوجهوالمإذعف؟وأمسكوا،القولينبأحدفيهنقوللافقالوا:القرآنعن

ولمتأويلهايعرفوالممسامعهمفيوقعتأغلوطةكانتلأنها؟القوملمراد

مسامعفيوقعتفحينوأمسكوا،فيهالجوابعنفكقوا،ذلكقبلبهايبتلوا

وناظروهمجالسوهمممنومرادهموبكلامهمبهمالبصرأهلمنغيرهم

بنعليبنمحمدبنجعفرمثل:-سمينامنمثلكلامهمقبحوسمعوا

الوليد،بنوبقية،الجزريوالقاسم،يونسبنوعيسى،المباركوابن،الحسين

أنهايشكوالم-الجهميةبكلامالبصرأهلمنونظرائهم،عمرانبنوالمعافى

غيروأنه،وتعالىتباركاللهقالكمااللهكلامنفسالقرآنوأنكفر،كلمة

سقر،عليهوأصلاهالبشر،قولإنه:قولهالوحيدعلىاللهردإذ،مخلوف

لابالشيءبالعارفوالحجة،مخلوقغيرأنهومعرفةعلمعلبهفصرحوا

يلتفتواوأالبصرأهلبإمساكفيههؤلاءوتعلقبه،البصرالقليلعنهبالغافل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الذينهؤلاءجبنيكإن:لهمفقلنا،أصلهوعرفاستنبطهمنقولإلى

أعلاممنوكانواببصروصرحواهؤلاءاجترأفقدبصرقلةمنبهماحتججتم

غيرمخلوققالمنأكفرواحتىوفروعهالدينبأصولالبصروأهلالناس

.(1)"فيهممرتابينولاكفرهمفيشاكين

التحليل:

الفاسدةمذاهبهمعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجهذهجميعفي

إليهم.ينتسبمنأوالأئمةعنوبأقواليالسلفعنبآثاليالباطلةوأقوالهم

المسائلتلكفيالحقأنببيان:بذلكاستدلالهمالدارميفنقفالإمام

صحت-إن-الأقوالتلكفيجاءماوأن،والإجماعوالسنةالكتابفيثابت

وترك،بهوالأخذالحقاتباعهوالحالهذهفيالواجبوأن،للحقمخالف!

الحقوافقفيماهيإنماوالحجة،الحقخالفتلأنهاالأقوالأوالآثارتلك

خالفه.فيمالا

!ح!!!!اكع

.(971-961)الجهميةعلىالرد(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الغالثالمسلك

القولذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير

الأهواءأهلاستدلالنقضهمعندالسنةأهلأنالسابقالمسلكفيتقدم

الكتابعليهدذالذيالحقيبئنونالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةبآثاروالبدعة

الاعتمادولابهالقوليجوزولافيهحجةفلاالحقخالفماوأن،والسنة

صحيح.غيرباطلبهالاستدلالوأنبه،الاستدلالولاعليه

المسلكمنقريبآمسلكآيسلكونالسنةأهلفإن:المسلكهذافيوأما

فمنالصحابةمنالعلمأهلعامةعليهالذيالحقيبتنونأنهموهو:،السابق

وذلك،القولأوالأثرذلكفيهادأوليالتيالمسألةتلكفيالأئمةمنبعدهم

يأتي:ماخلالمن

فيالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثارعليهدلتالذيالحقبيان-1

المسألة.تلكوحكموالحديثالآيةتفسير

الذيالحقعنصاحبهفيهأخطأقدالقولأوالأثرذلكأنتحرير-2

العلم.أهلعامةإليهذهب

عليهأجمعفيماهيإنماالحجةوأن،يتبعأنأحقالحقأنتقرير-3

خالفماوأنفخالفهم،أخطأمندونعامتهمأوبعدهمفمنالصحابة

يجوزولافيهحجةلاالعلمأهلمنوالعامةالجماعةإليهذهبالذيالحق

به.القولولااتباعه

حيثمنالمسلكهذاسلوكهمعلىعتدذنصوالسلفعنجاءتوقد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

المخالفالقولأنعلىالعلمأهلعامةعليهبمااستدلالهم:أعنيأالجملة

كما،أوالبدعةالأهواءوأهلالسنةأهلبينهنااعتباليدون،صحيحغير

العلمأهلمنالجماعةعليهمالزوموجوبمقزرةالعلمأهلأقوالجاءت

خطأعلىالعلمأهلعامةعليهبماوالاستدلالعنه،شذأوخالفهماوترك

ذلك:ومن،وانحرافهضلالهأوالمخالفالقول

الفتنة،عن!(1)الأنصاريمسعودأبوسئل!عثمانقتللما-1

ضلالة،على!ومحمدأمةليجمعيكنلماللهفإن،بالجماعةعليك":فقال

فإنوالفرقةإياك":وقال."فاجرمنيستراحأوتزيستريححتىواصبر

.(2)"الضلالةهيالفرقة

لعن":قال!(3)أوفىأبيبناللهعبدعن،جمهانبنسعيدوعن-2

:قال"الناركلابأنهمصوواللهرسولحدثنا،الأزارقةاللهلعن،الأزارقةالله

فيواختلف،العقبةشهدمسعود،أبو،البدريالأنصاريثعلبةبنعمروبنعقبة(1)

سنةبعدتوفي،الكوفةعلىمرةواستخلفه!عليأصحابمنكانبدرأ،شهوده

.(5249/4)ةباصإلا:رظنا.(ـه40)

والطبراني،(7/457،085،516،517،551،552)شيبةأبيابنأخرجه(2)

أبيابنأسانيدأحدحجرابنالحافظوصحح.(4/598)والحاكم،(17/042)

رجالهموقوفجيدإسناده":الألبافيوقال.(3/141)الحبيرالتلخيص:انظر،شيبة

.(42-1/14)الجنةظلال"الشيخينرجال

شهد،صحبةولأبيهله،الأسلميخالدبن-علقمةواسمه-أوفىأبياللهعبد(3)

هـ،(87)سنةبهاومات،الكوفةنزلثم،شهيرةأحاديثوروىوغيرها،الحديبية

.(91-4/18)الإصابةانظر:.الصحابةمنبهاماتمنآخروهو
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نمالثافي:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

قلت::قالكلها،الخوارجبل:قالكلها،الخوارجأموحدهمالأزارقة:قلت

،شديدةغمزةفغمزهايديفتناول:قالبهم،ويفعلالناسيظلمالسلطانفإن

الأعظم،بالسوادعليك،الأعظمبالسوادعليك،!جمهانابنياويحك:قالثم

!الامنكقبلفإن،تعلمبمافأخبرهبيتهفيفائتهمنكيسمعالسلطانكانإن

.(1)"منهبأعلملستفإنك،فدعه

القرآنفتأويلكوأيضا":الملطيأحمدبنمحمدالحسينأبووقال-3

وخروجك،للسلفومخالفتكالفقير،برأيكفيهوقولك،تأويلهغيرعلى

مضل،ضالفأنت،...كبأولىهوالذيالجهلإلىورجوعكالعلممن

.(2)"الواضحةالطريقوتركت،الأعظمالسوادتركت

.(3)"اللهشاءإننجا،الشكوترك،الأعظمالسوادلزمومن":وقال

خلافذكرأنبعد-الجوزيبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبووقال-4

وما":-ذلكفيالعلماءجماهيرومذهب،والإقامةالأذانصفةفيالعلمأهل

عليكم):الحديثوفي،المباركوابن،الثوريعنلاإينقللمإليهالخصمذهب

.(4)"معناوهو(لأعظمابالسواد

بأنهاالناجيةالفرقةوصفولهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال-5

الألبانيالعلامةإسنادهوحسن،(383-4/382)أحمدالإمام-بتمامه-أخرجه(1)

.(2/442)الجنةظلالفي

.(21)صوالبدعالأهواءأهلعلوالردالتنبيه(2)

.(04)صالسابقالمصدر(3)

.(1/503)الخلافأحاديثفيالتحقيق(4)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج!ماول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الفرقوأما،الأعظموالسوادالأكبرالجمهوروهم،والجماعةالسنةأهل

.(1)"...والأهواءوالبدعوالتفرقالشذوذأهلفإنهمالباقية

:-(2)جاحأميربابنالمعروف-محمدبنمحمدبنمحمدوقال-6

أصولفيالأمةعليهاتفقتما:معناه(الأعظمبالسواد)عليكم:قوله"

فقدباطلبقولقالمنوكل،خلافهإلىوتصيرواتنقضوهفلااعتقاداتهم

.(3)ادتفصيلهأواعتقادهاجملةفيإما؟الأعظموالسوادالجماعةخالف

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

:القولذلكخلافعلالعلمأهلأنبتقرير،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

والثاني:لأولالنموذجان

فيهمافإن،السابقالمسلكفيالمذكورانوالثالثالأولالنموذجانهما

عامةبأنوالأقوالببعفالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالدارمىنقق!

:القولأوالأثرذلكخلافعلىالعلمأهل

عنصحتلوهذهدعواكملأن...":يقولالأولالنموذجففي.

الآثارهذهمعإليهالقولمدحوضاكانإليهتذهبونالذيالمعنىعلىمجاهد

.(346-3/345)الفتاوىمجموع(1)

علبهافسمع،القاهرةإلىثم،حماةإلىوارتحلبها،ونشأ،بحلب(825)سنةولد(2)

وشرحوالإفتاء،للإقراءوتصدى،فنونفيوبرع،الهمامابنولازمحجر،ابنالحافظ

شرحهعلباعتراضاتالهمامابنشيخهعلىواعترض،الهمامابنشيخهتحرير

.(2/452)الطالعالبدرانظر:.للهداية

.(5/021)والتحبيرالتقرير(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفعهمل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةا!ماهواءأهللال!ت!ا

آثاروتركتم،...انسنوجماعةوأعحابهاللهرسولعنفيهصتقدالتي

أنفسكمألزمتمفكيف،...؟مذهبكمخالفتإذوالتابعينوأصحابهاللهرسول

رسولآثارمنالمنصوصالصحيحوتركتموحدهمجاهدآثارمنالمشتبهاتباع

.(1)"...الحقعنوشذوذريبةمنلاإالتابعينمنمجاهدونظراءوأصحابهالقه

مسامعهمفيوقعتأغلوطةكانت.لأنها..":يقولالثالثالنموذجوفي.

وأمسكوا،فيهالجوابعنفكفواذلك،قبلبهايبتلواولمتأويلهايعرفوالم

ممنومرادهموبكلامهمبهمالبصرأهلمنغيرهممسامعفيوقعتفحين

بنجعفر:مثل-سمينامنمثلكلامهمقبحوسمعواوناظروهمجالسوهم

،الجزريوالقاسم،يونسبنوعيسى،المباركوابن،الحسينبنعليبنمحمد

الجهمية-بكلامالبصرأهلمنونظرائهم،عمرانبنوالمعافىالوليد،بنوبقية

علمعلىبهفصرحوا،...الثهكلامنفسالقرآنوأنكفر،كلمةأنهايشكوالم

القليلعنهبالغافللابالشيءبالعارفوالحجة،مخلوقغيرأنهومعرفة

استنبطهمنقولإلىيلتفتواولمالبصرأهلبإمساكفيههؤلاءوتعلق،بهالبصر

قلةمنبهماحتججتمالذينهؤلاءجبنيلئإن:لهمفقلنا،أصلهوعرف

البصروأهلالناسأعلاممنوكانواببصروصرحواهؤلاءاجترأفقدبصر

كفرهمفيشاكينغيرمخلوققالمنأكفرواحتىوفروعهالدينبأصول

.(2)"فيهممرتابينولا

وهو:ثالثآ،نموذجآهناوأزيد

.(129-128):صالجهميةعلىالردانظر:(1)

.(971-961):صالسابقالمصدرانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثالث:النموذج

الشبهة:

النبي!آثاراتباعومشروعيةجوازعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

الرحل،وشدبالسفرولوالأوقاتمختلففيعليهاوالوقوفوزيارتهاعامة

!ليأويتوضأأنعلىوحرص"!ووالنبيآثاراتباعهفيممنهفغظعمرابنبأثر

السفر.فيوهو!هالنبيفيهصلىأوتوضأالذيالمكانفي

الشبهة:نقض

عمرابنبأثربالبدعةالأهواءأهلاستدلاذنقضهمفيالعلمأهلبئن

عليه:بهاستدلواماعلىالمذكورنهههـعظ

:أسفارهفي!هفيهاصلاتهثبتتالتيوالمقاماتوالآثارالأماكنأن

:أحوالثلاثةلها

فيه،صلىه!عالنبيأنثبتموضعآسفرهفينزولهيوافقأنأولاها:+

بصلاتهتأسيآفيهيصليأنفيتحرى،المكانذلكفيصلاةوقتعليهويحين

مشهور:نزاعفيهفهذا:فيه!و

عننقلكما،ذلكمنباليسيربأسلا:يقولونالعلمأهلمنفطائفة-أ

!ووالنبيفيهانزلالتيالمواضعفيالنزوليتحرىكانأنهش!عظعمرابن

لااتفاقاسلكهاقده!ك!النبيكان!انفيهاصلىالتيالمواضعفيوالصلاة

ففعلشجرةأصلفيوضوئهفضلوصمتتوضأ!هالنبيأنحتىقصدا،

مثليفعلأنقصدفإنه،ى!ك!فعلهلمثلتحزعمرابنمنوهذاذلك،عمرابن

صحيحهفيالبخاريوروى.ذلكوغيرللماءوصبهوصلاتهنزولهفيفعله

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلا!تدلال

الطريقمنأماكنيتحرىاللهعبدبنسالمرأيت:قالعقبةبنموسىعن

فييصليصووالنبيرأىوأنهفيها،يصليكانأباهأنويحدثفيها،ويمل!

تلكفييصليكانعمرابنأننافعوحدثني:موسىقال.الأمكنةتلك

عندعليهامتنازعمشهورةمسألةعلىيخزج!غ!هنكعمرابنوعمل.الأمكنة

وفعلناهلسسبالمباحاتمنفعلا!صاللهرسولفعلإذاأنه:وهي،العلمأهل

منفمنهم،السببذلكانتفاءمعأوفيهقصدهنعلمأنغيرمنبهتشبهأنحن

فإن،يمنهفغظعمرابنفعلهذاوعلىيستحبه،لامنومنهمذلكيستحب

يتحرلممنزلهكانتلأنهاطريقهفيالتيالبقاعتلكفييصليكان!النبي

سنة.وهذامنزلهفيالمسافريصليأنهذافنظير،البقعةفيلمعنىفيهاالصلاة

ذلك؟ترىإليها،يذهبالمشاهدهذهيأتيالرجلعنأحمد:الإماموسئل

حتىبيتهفييصليأن!ووالنبيسألأنهمكتومأمابنحديثعلىأما":قال

؟وأثره!هالنبيمواضعيتتبععمرابنيفعلهكانماوعلى،مصلىذلكيتخذ

هذافيأفرطواقدالناسأنإلاالمشاهد،الرجليأتيأنبأسبذلكفليس

يأتيالرجلعنسئلأنهالقاسمبنأحمدعنهنقلوكذلكفيه"،وأكثرواجدا

ابنحديثعلى"أما:فقالإليها،يذهبوغيرهابالمدينةالتيالمشاهدهذه

وأمسجدا،يتخذهحتىبيتهفيفيصلييأتيهأن!رالنبيسألوأنهمكتومأم

رؤيإنهحتىو!"النبيسيرمواضعيتتبعكانعمرابنيفعلكانماعل

،"ماءههنايصب!ىالنبيكان:فقالذلكعنفسئلالماءموضعفييصب

أفرطقدولكن":قالثم،فيهورخص:قال."بأسفلاهذاعلأما":قال

.عندهالناسيفعلوماالحسينقبرفذكرداالمعنىهذافيوأكثرواجداالناس
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نقضفيالسنةأهلمنهـكلج:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

المشاهدفيحنبلبنأحمداللهعبدأبوففضل.الأدبكتابفيالخلالرواهما

لهممساجدتكونأنغيرمنوالصالحينالأنبياءآثارفيهاالتيالأمكنة)وهي

يتخذونهالذيوالكثيرعيدايتخذونهلاالذيالقليلبين(بالمدينةكمواضع

ح!قئ.أحمدفيهرخصمافهذاعيدا،

وذكرالمشاهد،تلكإتيانالمتأخرينالعلماءمنآخرونواستحب-ب

منهاوعدواالمشاهدهذهزيارةاستحبابالمناسكفيالمصنفينمنطائفة

وسموها.مواضع

ذلكعنالنهي!والأنصارالمهاجرينعنوالمعروفوالغالب-ج

مماللعبادةقصدهايكونأنإلاللعبادةبقعةقصديستحبلاوأنهوكراهته

بنمعرورفعن،شهـغظعمرابنكفعليفعلونيكونواولم،الشرعبهجاء

تر!آتضبالفجرفيبنافقرأحجها،حجةفي!عمرمعخرجنا:قالسويد

فلما،الثانيةفي!1أترل!:(قرتثيى!لإينفو11:الفيلأ(آلعيليبأضثزتكفعليمف

مسجدقالوا:هذا؟ما:فقالالمسجد،ابتدرواالناسرأىحجتهمنرجع

آثاراتخذوا،قبلكمالكتابأهلهلكهكذا:فقال!ص،الثهرسولفيهصلى

الصلاةلهتعرضلمومن،فليصلفيهالملاةمنكملهعرضتمنبتعا،أنبيائهم

الكتابأهلأنوبئنعيدا،!هالنبيمصلاتخاذ!عمركرهفقد.فليمضر

:فقال،مذاهبيذهبونالناسرأىأنه:عنهروايةوفيهذا.بمثلهلكواإنما

فهم!هالنبيفيهصلىمسجد،المؤمنينأميريا:فقيلهؤلاء؟يذهبأين

آثاريتتبعونكانواهذا،بمثلقبلكمكانمنهلكإنما:فقالفيه،يصلون

المساجدهذهفيمنكمالصلاةأدركتهفمنوبيعا،كنائسويتخذوفهاأنبيائهم
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جك!نمنقضفيالهممنةأهلمندكج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

نأوغيرهوضاحبنمحمدوروىيتعمدها)1(.ولافليمضلاومن،فليصل

؟الرضوانبيعةه!ك!النبيتحتهابويعالتيالشجرةبقطعأمرالخطاببنعمر

بنمحمدوقال.عليهمالفتنةعمرفخافتحتها،يذهبونكانواالناسلأن

المساجدتلكإتيانيكرهونالمدينةعلماءمنوغيرهمالككان":وضاح

بيتالثوريسفيانودخلواحدا،قباءعدامابالمدينةالتيالآثاروتلك

كرهوهافهؤلاء."فيهاالصلاةولاالآثارتلكيتتبعولمفيهوصلىالمقدس

هوإذالمقابر،عندالصلاةيشبهذلكلأنهذا؟!عمرلحديثمطلقا

لمعمرابنفعلهماولأن،الكتاببأهلالتشبهوإلىأعيادااتخاذهاإلىذريعة

غيرهمعنولاالراشدينالخلفاءعنينقلفلم،الصحابةمنأحدعليهيوافقه

نزلهاالتيالأمكنةقصديتحرىكانمنهمأحداأنوالأنصارالمهاجرينمن

!ه.النبي

،أمرهبطاعةتكون!صالخبيمتابعةلأن؟الصحابةجمهورمعوالصواب

النبيقصدفإذا،فعلهالذيالوجهعلىفعلمامثليفعلبأنفعلهفيوتكون

والمساجد،المشاعركقصدلهمتابعةفيهالعبادةقصدكانمكانفيالعبادة!ميه

ذلكغيرأوالنزولوقتصادفلكونهالاتفاقبحكممكانفينزلإذاوأما

متبعيننكنلمالمكانذلكتحريناإذافإناالمكانذلكيتحرلمأنهيعلممما

.بالنياتالأعمالفإن،له

المصنففيشيبةأبيوابن،(191-2/181)المصنففيالرزاقعبدأخرجه(1)

(2/151).
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نقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

يسيرأنيتحرىكانعمرابنوكذلك":تيميةابنالإسلامشيخقال

يتوضأ،رآهحيثالسفرفيويتوضأ،منزلهمواضعلز!يو!و،النبيسيرمواضع

منطائفةاستحبهمماذلكونحوعليها،صبشجرةعلمائهفضلويصب

ولميستحبهلمكماالعلماء،جمهورذلكيستحبولممستحبا،ورأوهالعلماء

بنومعاذمسعودوابنوعلىوعثمانوعمربكركأبيالصحابةأكابريفعله

كمالفعلوهمستحبارأوهولوعمر،ابنفعلمامثليفعلوالموغيرهمجبل

به.والاقتداءمتابعتهيتحرونكانوا

فعلفإذا،فعلالذيالوجهعلفعلمامثليفعلأنالمتابعةلأنوذلك

تخصيعقصد!اذا،العبادةوجهعلىنفعلهأنلناشرعالعبادةوجهعلىفعلا

الكعبة،حوليطوفأنيقصدكانكما،بذلكخصصناهبالعبادةزمانأومكان

عندالصلاةيتحرىوكان،المقامخلفيصليوأنالأسود،الحجريستلموأن

والذكروالدعاءوالمروةالصفاعلىالصعودوقصد،المدينةمسجدأسطوانة

يقصدهولمالاتفاوابحكمفعلهماوأماوغيرهما،ومزدلفةعرفةوكذلك،هناك

بالصلاةبهلتخصيصهقصدآلا،نزلهلكونهفيهويصلىبمكانينزلأن:مثل-

لمالنزولأوفيهبالصلاةالمكانتخصيمذلكقصدنافإذا-فيهوالنزول

كما،الخطاببنعمرعنهاينهىكانالتيالبدعمنهذابل،متبعيننكن

بنالمعرورعنالتيميسليمانعنشعبةحديثمنالصحيحبالإسنادثبت

مكانعلىأتىثم،الغداةفصلىسفرفيالخطاببنعمركانقال:سويد

أهلهلكإنماعمر:فقال!ص،النبيفيهعملى:فيقولونيأتونهالناسفجعل

لهعرضتفمنوبيعا،كنائسفاتخذوهاأنبيائهمآثاراتبعواأنهمالكتاب

فليمف.!الافليصلالصلاة
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

لأنهفيهصلبلفيه،بالصلاةتخصيصهيقصدلم!يهـهالنبيكانفلما

فيلهموافقةغيرمنالفعلصورةفيمشاركتهأنعمررأى؟نزولهموضع

الكتابأهلبدعمنبالصلاةالمكانذلكتخصيصبل،متابعةليسقصده

بالنبيمتشبهذلكففاعلذلك،فيبهمالتشبهعنالمسلمينونهىبهاهلكواالتي

القلب،عملهوالذيالقصدفيوالنصارىباليهودومتشبهالصورةفي!رو

.(1)"العملصورةفيالمتابعةمنأبلغالسنةفيالمتابعةفإن،الأصلهووهذا

ذلكيكونأنغيرمنعندهاللصلاةالبقعةتلكيتحرىأنوثانيتها:+

ينقللمفهذا:البقعةلأجلوالدعاءالصلاةينشىءأنأرادبل،لصلاتهوقتا

فعلهيكهـت!عمرابنأنبعفالناسادعى!ان،غيرهولايمنه!عظعمرابنعن

والأنصارالمهاجرينعنوتواتر،ذلكعننهىأنه!عمرأبيهعنثبتفقد

لوييذهـته!عمرابنفعليكونأنفيمتنعذلك،يفعلونيكونوالمأنهم!ص

وعمربكرأبوكانبلوالأنصار،المهاجرينوعلىأبيهعلىحجةذلكفعل

يذهبون!والأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينوسائروعليوعثمان

أنهمنهمأحدعنينقلولممسافرينأووعماراحجاجامكةإلىالمدينةمن

مستحباعندهمكانلوهذاأنومحلوم!ه،النبيمصلياتفيالصلاةتحرى

عليكم":!هقالوقد،غيرهممنلهاوأتبعبسنتهأعلمفإنهم،أسبقإليهلكانوا

عليهاوعضوابهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

،"ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإنالأمور؟ومحدثات!اياكمبالنواجذ،

الصحابيوقول،ابتدعمماهوبل،الراشدينالخلفاءسنةمنليسهذاوتحري

.(281-1/280)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالهممنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

.؟الصحابةجماهيرعنبهانفردإذافكيف،بحجةليسنظيرهخالفهإذاوفعله

بأهلوالتشبهمساجداتخاذهاإلىذريعةفيهاالصلاةتحريفإنوأيضا:

والشارع،بالتهالشركإلىذريعةوذلكفيه،بهمالتشبهعننهيخامماالكتاب

غروبها،وعندالشمسطلوععندالصلاةعنبالنهيالمادةهذهحسمقد

فيالمشروعةالصلاةعننهىقدكانفإذامساجد،القبوراتخاذعنوبالنهي

والدعاءالصلاةقصديستحبفكيفللذريعةسداالزمانوهذاالمكانهذا

للصلاةقصدوهقديكونواأنغيرمنفيهصلاتهمأوفيهقيامهماتفقمكانفي

فيه،والصلاةحراءجبلقصدلاستحبهذاساغولو،!؟هيفوالدعاءفيه

فيهاقامواالأنبياءإنيقالالتيالأماكنوقصد،فيهوالصلاةثورجبلوقصد

وعيسىإبراهيممقامإنهما:يقالاللذينبدمشققاسيونبجبلاللذينكالمقامين

بالحجازالتيالبقاعمنذلكوأمثالقابيلدممغارةإنه:يقالالذيوالمقام

نإ:يقالفإنهالقبور،مفاسدإليهأففتماإلىيفضيذلكثموغيرهما،والشام

حقيقته،تعرفلابمنامأوقائلهيعرفلابخبروليأونبيقبرأونبيمقامهذا

تعالى.اللهدونمنيعبدوثنافيصيرمسجدااتخاذهذلكعلىيترتبثم

إليهاطريقهعنيعدلبل،طريقهفيالبقعةتلكتكونلاأنوثالثتها:+

فيهليصليحراءإلىيذهبمن:مثلقصيرا،أوطويلاسفراإليهايسافرأو

المساجدسائروكذلكويدعو،فيهليصليثورغارإلىيسافرأوويدعو،

الخيفمسجدوبجنب،الجمراتعندالمبنيةكالمساجدالحجمشاعرفيالمبنية

الجبلوفوق،المرسلاتسورةنزلتفيهالمرسلاتغار:لهيقالمسجد

لمالقسمفهذا:البقاعهذهونحوذلكونحو،الكبشمسجد:لهيقالمسجد
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

منكلويعلمذلك،غيرولادعاءولالصلاةمنهشيءقصده!ن!لك!النبييشرع

يقصدونيكونوالمأنهمبعدهمنأصحابهوحال!ك!نووالثهرسولبحالعالماكان

قريشكانتبمكةجبلأطولهوالذيحراءجبلفإن،الأمكنةهذهمنشيئا

ثم،مبعثهقبلفيهيتعبدكان!رأنهوثبت،هناكوتتعبدالإسلامقبلتنتابه

واتباعهوطاعفبهالإيمانالخلقعلىوفرضورسالتهبنبوتهالثهأكرمهلما

همالذينالأولينالمهاجرينمنبهآمنومنهوسنةعشرةبضعبمكةأقام

إلىهاجرثمحراء،إلىأعحابهمنأحدولاهويذهبولم،الخلقأفضل

يأتيأصحابهمنأحدولاهولاكلهذلكفيوهوعمرأربعواعتمرالمدينة

إلاهناكيكنولممكة،حولالتيالبقاعمنشيئاولايزورهولاحراءغار

الظهروصلى،وعرفاتومزدلفةوبمنىوالمروةالصفاوبينالحرامبالمسجد

ثم،لعرفةالمجاورةبنمرةعرفةيومالقبةلهوضربت،عرنةببطنوالعصر

إلىيسيرونيكونوالمالأولينالسابقينمنوغيرهمالراشدينخلفاءهبعده

قولهفيالقرآنفيالمذكورالغاروكذلكوالدعاء،فيهللصلاةونحوهحراء

مكة،يمانيثوربجبلغاروهو!04:التوبةأ(آتغارفممماإدآثئين!تابب:تعالى

!صاللهرسولبنىولاوالدعاء،فيهوالصلاةوزيارتهإليهالسفرلأمفيشرعلم

مسجدمحدثةكلهاالمساجدتلكبل،الحرامالمسجدغيرمسجدابمكة

العقبةبيعةموضعزيارةولاالمولد،موضعزيارةلأمتهشرعولا،وغيرهالمولد

مشروعاهذاكانلوأنهومعلوممسجد،هناكبييوقدمنى،خلفالذي

ولكان،إليهوأسرعهمبذلكالناسأعلم!كل!هالنبيلكانعليهاللهيثيبمستحبا

فلما،بعدهمممنفيهوأرغببذلكأعلمأصحابهوكان،ذلكأصحابهعلم

يكونوالمالتيالمحدثةالبدعمنأنهعلمذلكمنشيءإلىيلتفتونيكونوالم
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نما؟ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

غيراتبعفقدوطاعةوقربةعبادةجعلهافمن،وطاعةوقربةعبادةيعدونها

والتمسحذلكمنشيءتقبيلوأما،اللهبهيأذنلمماالدينمنوشرعسبيلهم

هذاأنالإسلامدينمنبالاضطرارالعلماءعلمقدإذأظهر،فيهفالأمربه

المناسكفيالمصنفينمنطائفةذكروقد!ك!وو،اللهرسولشريعةمنليس

لاالتيالمحدثةالبدعمنكلهوهذاحولها،ومامكةمساجدزيارةاستحباب

والأنصارالمهاجرينمنالأولونالسابقونيفعلولم،الشريعةفيلهاأصل

فيالرجليفعلهوماذلك،عنينهونوالهدىالعلموأئمةذلك،منشيئا

فبدعةلفضلهتحرياذلكوغيروصلاةدعاءمنالمساجدتلكمنمسجد

مشروعة.غير

الثلاثة،المساجدهيإليهاالرحالتشدالتيالمساجدأنهذا:وأصل

ظغ!صك!سعيدوأبيهريرةأبيحديثمن!النبيعنالصحيحينفيثبتكما

الحرامالمسجدمساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":قالو!"النبيأن

للصلاةالثلاثةالمساجدهذهإلىفالسفر،"هذاومسجديالأقصىوالمسجد

سوىوما،الصالحةالأعمالمنوالاعتكافوالقراءةوالذكروالدعاءفيها

يستحبقباءمسجدحتى،العلمأهلباتفاقإليهالسفريشرعلاالمساجدهذه

السفرنذرولو،إليهالرحالشديشرعولاكالمدينةالقريبالمكانمنقصده

المساجدفيهذاكانفإذا،الأئمةباتفاقفعلهيجبلمالثلاثةغيرمسجدإلى

منبخصوصهقصدهيشرعمافيهاليسبإذنهوبنيت!والنبيفيهاصلىالتي

.(1)؟اهاوسبمافكيفقباءمسجدإلاإليهسفرغير

.(427-392،423-384):صالمستقيمالصراطاقتضاءانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نمالثافلأ:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

التحليل:

فيييدصتتهطعمربنعبداللهبفعلبهمتأثرومنوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.طض!هنممعمرابنيفعلهكانمماأعمهوماعلىالسفر،في!روالنبيآثاراتباعه

يحتملهالذيالصحيحالمعنىببيانبالأثراستدلالهمالسنةفنقفأهل

منالعلمأهلعامةأنوقرروا،ذلكفعلهفييجتهدكانعمرابنوأنالأثر،

.الصوابهوعليههمماوأن،خلافهعلىبعدهمفمنالصحابة

!ح!!!!اكع
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الرابعالمسلك

بالضصوصبالآثارأوالأقوالالباطلأهلاستدلالإبطال

عنهالمعروفالعامالمنهجأوالإمامذلكعنالأخرى

السنةأهليسلكهالذيالموققالبرهانيللتسلسلتتمةالمسلكهذايعذ

وأقوالوالسلفالصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفي

أهلاستدلالينقضونالسنةأهلأن:السابقينالمسلكينفيسبقفقد،الأئمة

بأمرين:والأقوالبالآثاروالبدعةالأهواء

عليهدذماخلافوأنه،والسنةالكتابمنوبيانهالحقتقرير:الأول

وأالأثرذلكفيحجةلاوأنه،يتبعأنأحقالحقوأن،القولأوالأثرذلك

والسنة.الكتابعليهدذالذيالحقخالفالذيالقول

بعدهم،فمنالصحابةمنالإسلامأئمةكلاممنوبيانهالحقتقرير:الثاني

اتباعهمهوالواجبفإنولذا؟الأثر؟أوالقولذلكعلي!دذمابخلافوأنهم

بمضمونهالقوليجوزولاتركهفيتعيقالأثرأوالقولذلكوأما،بقولهموالقول

به.الاستدلاليصحولا

دابريقطعبماالقولأوالأثرذلكنقضفيحختهمالسنةأهليكملوهنا،

كانصحيحآالبتةفيهلهمحجةلاأنهمويقزر،بهوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ومذهبهموباطلهمبدعتهمعلىلهمليس-الحمدودته-وأنهضعيفآ؟أم

بعدهم.فمنوالتابعينالصحابةمنالهدىأئمةمنسلفرر

فيقزرونالقولأوالأثرذلكإليهئ!يمبمنإلىالسنةأهليأتيبأن:وذلك
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

أهلاستدلاليبطلعنهالمعروفوالمنهجعنهالثابتةالأخرىالنصوصأن

النصوصأنجهةمن،إليهالمنسوبالقولأوالأثربذلكوالبدعةالأهواء

ذلكخلافعلىأنهفيصريحعفالمعروفومنهجهعنهالثابتةالمححكمة

عليه.يدذقولهأنوالبدعةالأهواءأهلزعمالذيالمعنى

النقض:منيكونماأقوىمنوهذا

الأهواءأهلزعمالتيالدلالةنقضفيهماالسابقينالمسلكينفإن

عنخارجئيبأمرنقف!أيفتماوهوعليها،يدذالقولأوالأثرذلكأنوالبدعة

.القولأولأثرا

،القولأوالأثربذلكنفسهالاستدلالنقضلأصلففيهالمسلكهذاوأما

ذلكصاحبعليهماوهوالقولأوالأثرمشتملاتمنبأميرنقف!أيضآوهو

.القولأوالأثر

عظيمتين:قاعدتينعلىمبنيالمسلكوهذا

الهدىوأئمةوالتابعونالصحابةعليهكانبماالسنةأهليقين:الأولى

البدعةعنوالبعدإليهما،والدعوةبهماوالتم!كوالسنةالكتاباتباعمن

عليهمايعتقدممنيكونواأنيمكنفلاثم،ومنأهلها؟ومنمنهاوالتحذير

ماعنهمييردأنيمكنولا،إليهيدعونأوالباطلمنوالبدعةالأهواءأهل

ذلك.فيصريحهو

كانفلوويبينه،بعضآبعضهر!فيالراسخينالعلمأهلكلامأن:الثانية

فيهباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدلالذيالقولأوالأثرذلك

الأخرىالأقوالمنلصاحبهيكونأنبذلافإنه؟إجمالأواحتمالأواشتباه
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نقضفيالهم!نةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالج!نم

القولأوالأثرذلكفيالمذكوركلامهفييكونقدبل-المحكمةالصريحة

؟(والإجماعوالسنةالكتاباتباع)وهوعنهالمعروفالعامالمنهجومن-نفسه

ويظهر،احتمالأواشتباهمنفيهماويزيلهر!فيوالقولأوالأثرذلكيبينما

عليه.بهاستدلواماعلىوالبدعةالأهواءلأهلمتم!كأدنىفيهليسأنه

ومنله،وموضحةذلكمقزرةالعلمأهلععنالنصوجاءتوقد

ذلك:فيأقوالهم

الإطلاقاتمنالفقهاءمذاهبوأخذك":تيميةابنالإسلامشيخقال

مذاهبإلىيجر؟أصولهمتقتضيهوماكلامهمبهفسروالمامراجعةغيرمن

.(1)"...قبيحة

أنهعرفماعلىإلاالناسمنأحدكلاميحملأنلأحدليس":وقال

يتأولالناسمنكثيرأفإنأحد؟كلكلامفياللفظذلكيحتملهماعلىلا،أراده

يحتملهماذكركأنهالتأويليجعلمنمسلكيسلك،لقولهالمخالفةالنصو!ر

.(2)"خطأوهذا،النصبذلكعليهالمحتجذلكدفعبهوقصده،اللفظ

هاكلامهويؤخذ،ببعضبعضهالمتكلمكلاميفسرأنيجب":وقال

وتعرف،بهتكلمإذااللفظبذلكويريدهيعنيهعادتهماوتعرفهنا،وهاهنا

معانيهفيوعادتهعرفهعرففإذاآخر،موضعفيأرادهاأنهعرفالتيالمعاني

فيلفظهاستعملإذاوأما،مرادهمعرفةعلبهيستعانمماهذاكانوألفاظه

.(2/215)المسلولالصارم(1)

.(7/36)الفتاوىمجموع(2)
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

عادتهجرتالذيالمعنىفياستعمالهوتركفيهباستعمالهعادتهتجرلممعنى

بذلكيريدهأنهعرفقدالذيالمعنىخلافعلىكلامهوحمل،فيهباستعماله

كلامه؟سائريناسبماعلىكلامهحملويتركمتناقضآ،كلامهيجعل،اللفظ

فهذا،عليهوكذبألمقاصدهوتبديلأموضعهعنلكلامهتحريفأذلككان

.(1)المرادهمغيرعلىالأنبياءكلامتأويلفيضلمنأصل

تصحيحإمكانمعمتكلمإلىالغلطنسبةالتقصير:أعظمومن!:وقال

الموضعينأحديعتبرثم،الناسكلامأساليبأحسنعلىوجريانهكلامه

.(2)"الاخردونبالغلطالمتعارضين

كلامبتأويليقصدونلاوهؤلاء":-الرازيعلىردهأثناءفي-وقال

ليحملأمكنكيفاللفظيحملهمابيانيقصدونبل،مرادهمعرفةالمتكلم

.(3)"يردهلمأنهقطعأيعلمقدبل،أرادهأنهيظنولايعلملموإن،عليه

مشتبهةكلماتالمشايخبعضكلاممنيجدونقدوهؤلاء":وقال

لهمنقلفيماالنصارىفعلتكما،الفاسدةالمعانيعلىفيحملونهامجملة

.(4)"المتشابهةويتبعونالمحكمقتذعونالأنبياء،عن

يقدموصريحهمجملهعلىيقضيالمتكلمكلاممفسرأنومعلوم":وقال

المعنىذلكنقيضمجملولفظمعنىفيصريحلفظصدرومتىكنايته،على

.(2/288)الصحيحالجواب(1)

.(31/411)الفتاوىمجموع(2)

.(249/8)الجهميةتلبيس)3(بيان

.(2/374)الفتاوىمجموع(4)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"والظلمالجهلفرطمنإلاجزمأ...نقيضهعلىيحمللمنقيضهغيرأو

الكفرعلىيحمللمإيمانهعلمممنصدرإذاالمجملاللفظلكن!:وقال

.(2)"الصحيحالمعنىإلىتصرفهالقرينةكانتإذافكيف،دلالةولاقرينةبلا

ينسبأوباطلمذهبالسنةأهلإلىينسبأنبينالأمردارإذا":وقال

نسبةمنأولىالتصرفإلىالناقلنسبةكانالنقلفيتصرفهإلىعنهمالناقل

.(3)"الحقأهلطائفةإلىالباطل

أعظمأحدهمابهايريداثنانيقولهاالواحدةوالكلمة":القيمابنوقال

ومذهبهوسيرتهالقائلبطريقةوالاعتبار،محفالحقالآخربهاويريد،الباطل

.(4)"عليهويناظرإليهيدعووما

نإالكلامهذا":-الهرويإسماعيللأبيكلامأذكرأنبعد-وقال

وقائله،بصاحبهالظنإحسانلولاالذيالباطلأبطلمنفهوظاهرهعلىأخذ

.(5)"الكلامهذالازمإلىلنسب،والدينوالعلمالإمامةمنقدرهومعرفة

بعدموالقطع،المحتملوتعيين،المجملتبيينإلىيرشدالسياق":وقال

وهذا،الدلالةوتنوع،المطلقوتقييد،العاموتخصيصالمراد،غيراحتمال

وغالط،نظرهفيغلطأهملهفمن،المتكلممرادعلىالدالةالقرائنأعظممن

.(2/623)البكريعلىالرد(1)

.(2/046)السابقالمصدر(2)

.(11/139)الفتاوىمجموع(3)

.(3/481)السالكينمدارج(4)

.(1/327)السابقالمصدر(5)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

.(1)"مناظرتهفي

أحكامهابهاتلزملاوأنهاالألفاظفيوالمقاصدالنياتاعتبار":وقال

يكونأنبدلاأنهكمالموجباتها،مريدألهاقاصدأبهاالمتكلميكونحتى

اختيارأباللفظالتكلمإرادة:إرادتينمنبدفلاله،مريدآباللفظللتكلمقاصدأ

المقصودفإنه،اللفظإرادةمنآكدالمعنىإرادةبل،ومقتضاهموجبه!ارادة

.(2)"الإسلامعلماءمنالفتوىأئمةقولهو،وسيلةواللفظ

مثلها؟منهيعهدلاشخمهفوةمنوقع.فإذا.."حجر:ابنالحافظوقال

.(3)"إليهانسبهمنعلىويردإليها،ينسبلا

الألفاظتقييديجب:والعشرونالتاسعةالقاعدة":(4)سعديابنوقال

القيود.منغيرهاأواستثناء،أو،شرطأو،وصفمنبملحقاتها

الجاريالعرفومنوغيرها،العربلغةمنمعلومواضحالأصلوهذا

(1

(2

(3

(4

.(4/581)الفوائدبدائع(

.(3/58)الموقعينإعلام(

.(5/335)الباريفتح(

الأصوليالفقيهالزاهدالورعالعلامة،سعديآل!اللهعبدبنناصربنالرحمنعبد(

عشرةالحاديةفيالقرآنحفظ،(ـه1307)سنةولد،القصيمعلامةالمدققالمحقق

منإليههورحلأوبلدهإلىقدموممنبلدهعلماءمنالعلموطلب،عمرهمن

وعلوموأعسولهاوالفقهوالحديثالتفسيرعلمعنهمفأخذ،لهالمجاورينالعلماء

السلفمنهجعلوكان،القيموابنالإسلامشيخبكضبفائقةعنايةوعني،العربية

.(!1376)سنةتوفيوغيرها،والأصولوالتفسيروالفقهالتوحيدفيوصنف،الصالح

.(16-13)صالعقيدةتوضيحفيوجهودهسعديبنعبدالرحمنالشيخ:انظر
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نقضفيالهمنةأهلج!نماالماول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وتغيرتالمخاطباتلفسدتالكلامبهقيدمايعتبروالملولأنه؟الناسبين

فكما،الناطقينجميعوكلامرسولهوكلامالثهكلامفيمضطردوهذا،الأحكام

ونحكمالناسكلامفينعتبرهكذلك،والسنةالكتابفيالقيودهذهنعتبرأننا

الأحكاممنالأصلهذافيويدخلتقييد،أوإطلاقمنبهنطقوابماعليهم

شروطومنالعقود،وصفة،المتعاقدينألفاظمنيحصىولايعدلاما

والمعتقين،المطلقينكلامفيوالاستثناءاتالقيودومن،والموصينالموقفين

التيالصفةعلىالحقوقمنبحقوالمعترفينالحالفينكلامفيالقيودومن

،الأحوالومقتضىالقرائننعتبرفكذلكاللفظيةالقيودنعتبرأنناوكمابها،أقروا

.(1)"المقصودةوالغاياتالمهيجةالأسبابمنبالكلاميحتفوما

عقيدتهفيالطحاويقولعلىتعليقآ-بازبنالعزيزعبدالعلامةوقال

مثليطلقونالبدعوأهل":-"...والأركانالغاياتعنوتعالى":المشهورة

لنفسهوأثبتهابهااللهتكلمالتيالألفاظبغيرالصفاتبهالينفواالألفاظهذه

لمروالطحاويوالمؤلف،الحقأهلعليهميشنعلاوحتىيفتضحوالاحتى

هذهفيوكلامه،اللهلصفاتالمثبتينالسنةأهلمنلكونهالمقصدهذايقصد

.(2)"بمحكمهمشتبههويفسربعضآبعضهويصدقبعضآبعضهيفسرالعقيدة

لاوأنه،بالاتباعأولىالحقأنوالإيمانالعلمأهلعندومعلوم":وقال

يجببل،برهانغيرمنالشاذةبالأقوالوالأخذالجماعةمخالفةيجوز

أهلأكانواإذا،سبيلمنذلكإلىوجدمهماالمحاملأحسنعلىأهلهاحمل

.(06)صالجامعةوالأصولالقواعد(1)

.(2/83)بازابنالعلامةومقالاتفتاوىمجموع(2)
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جك!نمنقضفيالهممنةأهلمنديج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"!ايمانهمتقواهممنعرفلمابهمالظنلإحسان

منعلىالرذفي-البخاريالإماميقول؟تقدملماتطبيقينموذجوفي

ويدعيهأحمدلمذهبالفريقانبهاحتجمافأما":-أحمدللإمامبقولياستدل

بل،مذهبهدقةيفهموالموربما،أخبارهممنكثيربثاب!بفليسلنفسهكل

،مخلوقسواهومامخلوقغيرالثهكلامأنالعلموأهلأحمدعنالمعروف

الكلامأهلوتجنبوا،الغامضةالأشياءعنوالتنقيبالبحثكرهواوأنهم

.(2)"!رواللهرسولوبينهالعلمفيهجاءفيماإلاوالتنازعوالخوض

الأهواءأهلبهيستدلوالمعنىالسندصحيحقولأوأثريوجديكادولا

المسلكبهذا-الحمدودته-نقضهويمكنإلاالفاسدةمذاهبهمعلىوالبدعة

المحكم.

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

الذيالإمامذلكعنصالأخرىبالنصو،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

عنه:المعروفالعامالمنهجأوالقولأوالأثرذلكإليهنمي!ب

اكاول:النموذج

الشبهة:

بذواتالتوسلومضروعيةجوازعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

بالعباسالخطاببنعمراستسقاءبأثر،والميتينمنهمالأحياءالصالحين

.(3/142)بازابنالعلامةومقالاتفتاوىمجموع(1)

.(62)عالعبادأفعالخلق(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.-أجمعينالصحابةعناللهرضي-المطلبعبدابن

الشبهة:نقض

قحطواإذاكان!الخطاببنعمرأنأنسوعن":السهسوانيقال

!هبنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:فقال،عبدالمطلببنبالعباساستسقى

وقد.البخاريرواه.فيسقون:قالفاسقنا،نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا

هذهفيالعباسبهدعاماصفةفيهاالتيبكاربنالزبيرروايةتقدمفيمانقلنا

التوسلأنتفيدفإنهافتذكر؟،(1)الفتحمنذلكفيهوقعالذيوالوقتالواقعة

.(2)"بذاتهلابدعائهكانإنما!بالعباس

نتوسلوانافتسقينا،بنبيناإليكنتوسلكنا:!عمرقولوبدليل":وقال

هذافي!ووالنبيوبعم!ووبالنبيبالتوسلالمرادفإنفاسقنا،نبينابعمإليك

عليهيدلكماغير،لا!كضووعمهوبدعاء!نح!هالنبيبدعاءالتوسلهو:القول

المرادأنبذلكعلمفقد،!العباسوعمه!والنبيبهاستسقىماصفة

بنالزبيربئنوقد":قولهفيحجرابنالحافظأوردهاالتيالروايةإلىعشيشير(1)

فيهوقعالذيوالوقتالواقعةهذهفيالعباسبهدعاماصفةالأنسابفيبكار

بلاءينزللمإنهاللهم:قالعمربهاستسقىلماالعباسأنلهبإسضادفأخرجذلك،

وهذه،نبيكمنلمكانيإليكبيالقومتوجهوقد،بتوبةإلايكشفولم،بذنبإلا

مثلالسماءفأرخت.الغيثفاسقنا،بالتوبةإليكونواصينا،بالذنوبإليكأيدينا

.(2/974)الباريفتح."الناسوعاش،الأرضأخصبتحتىالجبال

.(172)صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأمهولالتابعةبالمصادروالبدعةيهواءأهلاستدلال

.(1)"وو!لك!النبيبدعاءالتوسلهوالصحابةعرففي!هبالنبيبحالتوسل

أنسحديثفيالواردبهوالتوسلبالعباسبالاستسقاءالمراد!:وقال

نأوهي،الشرعفيمعهودةطريقةعلىالعباسبدعاءالاستسقاءهو:!

ويحولداعيآالقبلةويستقبلفيستسقيالمصلىإلىبهيستسقىمنيخرج

،الصحاحفيوردتالتيالاستسقاءهيئاتمننحوهأوركعتينويصليرداءه

فتسقينا،!هبنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:!عمرقول:عليهوالدليل

نأعلىواضحةدلالةالقولهذاففيفاسقنا،نبينابعمإليكنتوسلوإن

إلايكنلم!وبالنبيوالتوسل،!بالنبيتوسلهممثلكانبالعباسالتوسل

الهيئاتمننحوهأوركعتينويصليرداءهويحولالقبلةوششقبلص!"يخرجبأن

الصحيحأوالحسنعنفضلأضعيفحديثفييردولمللاستسقاء،الثابتة

!هيفعلأنغيرمن!بهمتوسلينحياتهفياللهمنالسقياطلبواالناسأن

وغيرهماوالصلاةوالدعاءالسقياطلبمنالمشروعالاستسقاءفييفعلما

.(2)"الإثباتفعليهورودهيدعيومن،الصحيحةبالأحاديثثبتمما

الصحليل:

منبعدهفمن!والنبيبذاتالتوشلأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

ذلكمشروعيةإلىوالبدعةالأهواءأهلوذهب،منكرةبدعةالصالحين

بنعمراستسقاءفيالمذكورالأثر:ذلكعلىبهاستدئواومما،واستحبابه

.(183)صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)

.(187)ع)2(المصدرالسابق
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

بنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم":وفيه،عبدالمطلببنبالعباسالخطاب

توسلعلىيدلأنهفزعموا،"فاسقنانبينابعمإليكنتوسل!انفتسقينا،ه!!

.العباسبذاتعمروتوسل!هالنبيبذاتالصحابة

عنالأخرىبالنصوعرالأثر،بهذاوالبدعةالأهواءأهلاستدلاللابطال

عنهم:المعروفالعامالمنهجأو!عمر

قولمنالمرادوتفسرتبيننفسهالأثرلهذاالأخرىالرواياتأن-1

فيحروالنبيوبعم!روبالنبيبالتوسلالمرادأنوهو:المذكور،!عمر

غير.لاور!ك!عمهوبدعاءور!لك!النبيبدعاءالتوسلهو:القولهذا

المرادأنمفيعقم!العباسوعفهحووالنبئيبهاستسقىماصفة-2

:!الصحابةمنوغيره!عمرعرففيوبالعباس!هبالنبيبالتوسل

.العباسوبدعاء!رالنبيبدعاءالتوسلهو

فييردولمللاستسقاء،الثابتةبالهيئاتإلايكنلم!هبالنبيالتوسل-3

نأغيرمنبهمتوسلين!ووحياتهفياللهمنالسقياطلبواالناسأنحديهمب

والصلاةوالدعاءالسقياطلبمنالمشروعالاستسقاءفييفعلما!هيفعل

توسلمثلكانبالعباسعمروتوسل،الصحيحةبالأحاديثثبتمماوغيرهما

الشرعيةالهيئاتعلىإلا-إذآ-عمرقوليحقلفلا!ه،بالنبيالصحابة

الاستسقاء.فيالصحابةعندالمعروفة
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

بيعةإن":!الخطاببنعمربقولوالمعتزلةالراففةاستدلال

بيعةفيبذلكيطعن!عمرأنعلى،"شرهااللهوقىفلتةكانتبكرأبي

بها.ويزدريأمرهاويوهنبالخلافةبكرأبي

الشبهة:نقض

نإ":!عمربقولالاحتجاجإلىعادفإن":الأصبهانينعيمأبوقال

منهالقولهذا:لهقيل."شرهاوقىتعالىاللهولكنفلتة!بكرأبيبيعة

منفيكمليس":قالحينعمرقولترىألا،وبيعتهلأمرهتوهينآيكنلم

يقربنيلاعنقيفتضربأقدملأن":وقال."بكرأبيمثلالأعناقإليهيقطع

!انا":وقوله."بكرأبوفيهمقومعلىأتأقرأنمنإليأحبإثماللهإلىذلك

عنى!انما."!بكرأبيبيعةمنأقوىأمرناحضرنافيماوجدناماوالله

ميعادغيرعنالسقيفةفيالأنصاراجتماعأن"فلتةكانت":بقوله!عمر

(1)عليهمبهميبايعانهولايبرمواأنخوفأفلتةكانت،لهموإعلامالمهاجرينمن

القتالشراللهفوقىامتنعوا،إنعليهموالمقاتلةهمعليهالإنكارفيوجب

هذاقالمنعلىالإنكارضدعلى!عمرمنهذاخرجفإنماوالإنكار.

.(2)"أصلأبهالإخباررأيوجهعلىلا،فلتةكانتبيعتهإنالقول

."الأصلفيهكذاالعبارة":(6)هامش(258)صالمحقققال(1)

.(26.-258)صالرافضةعلوالردالإمامة(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

التحليل:

خلافتهوأن،!بكرأبوالأمةأففلأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

الرافضةمنوالبدعةالأهواءأهلوذهب،الصحابةعليهاأجمعراشدةخلافة

الخطاببنعمرعنالمذكورالأثر:ذلكعلىبهاستدتواوممافيها،الطعنإلى

يدلأنهفزعموا،"شرهاالثهوقىفلتةكانتبكرأبيبيعةإن":وفيه،!

بذلك.بكرأبيخلافةفييجرحعمرأنعلى

عنعالأخرىبالنصوالأثر،بهذاوالبدعةالأهواءأهلاستدلالوابطال

عنه:المعروفالعامالمنهجاو!هعمر

الدلالةوفيها،!عمرعنالمحكمةالصريحةعالأخرىالنصو

أمور:ثلاثةعلى

الأمة.علىوتقذمه!بكرأبيففمل-1

عليه.يتقذمأن!لعمركانماوأنه،خلافتهبصحةلهالإقرار-2

.-!عمرومنهم-!بكرأبيبيعةعلىالصحابةإجماع-3

ماالبتةبكلامهيعننلم!عمرأنعلىالدلالةقاطعةالنصوصفهذه

والبدعة.الأهواءأهلزعمه
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة!لاهواءأهلىستدلال

مسانالمسلك

بحجةليسالخلافمجردأنتقرير

وبأقوالوالسلفالصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهليستدلعندما

فيهاأنيرونلأنهمووقعحصلإنمابهااستدلالهمأنيقينآنعلمفإنناالأئمة

والأئمة.والسلفالصحابةإلىالسنةأهلينسبهلمامخالفة

وجودمجردأنيقزربمابهااستدلالهمينقضونالسنةأهلفإن؟لذلك

فضلأ-الإجماعفيتأثيرهفيولا،حقيقةوجودهفيحجةليسالخلافذلك

.-فيهيقدتح!أنعن

والبدعةالأهواءأهلاستدلالالسنةأهلنقضأنيظهر:التأملوعند

السابقةالأربعةالمسالكبأحدالأئمةوبأقوالوالسلفالصحابةعنبالآثار

أنه:وذلك،بحجةليسالخلافمجردأنتقريريتضمنالمطلبهذافي

أصلأ.المسألةفيخلاففلا:القولأوالأثرصحةتثبتلمإذا.

وأالأثرذلكخلافعلىوالسنةالكتابعليهدذالذيكان!اذا.

الحق.خالففيماحجةلالأنهمؤثر،غيرالخلافكان:القول

فييكنلم:القولأوالأثرذلكخلافعلىالعلمأهلكان!اذا.

لأنحجة؟العلمأهلعامةعليهلماومخالفتهالقولأوالأثرذلكانفراد

الأعظم.والسوادالجماعةعليهفيماالحق

نقلعمنالمعروفالمنهجأوالثابتةالأخرىالنصوصكانتوإذا.

لأنوزن"للخلافيكنلم:عنهنقلماخلافعلىالقولأوالأثرذلكعنه
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نماالماول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

والسنة.للكتابمتغالجماعةمعالحقيقةفيهوالخلافعنهنقلمن

أهلفإن،المسلكهذاتتضمنالأربعةالمسالكهذهكونإلىوإضافة

الأهواءأهلمنللمخالفليسأنهعلىفينقمونالرذ،فيبالذكريخضونهالسنة

بل،بحجةليسبمجردهالخلافلأن؟القولأوالأثربذلكيستدلأنوالبدعة

معتبرأ.ثابتأصحيحأخلافأتجعلهالتيالشروطفيهتوفرتقديكونأنبدلا

فيالسنةأهليسلكهاالتيالطريقةبيان(1)سابقموضعفيتقدموقد

هنا.إعادتهعنيغنيبما،بحجةس!يلالخلافمجردكونبيان

القليلعنهبالغافللابالشيءبالعارفوالحجة":الدارميالإمامقال

استنبطهمنقولإلىيلتفتواولمالبصرأهلبإمساكفيههؤلاءوتعلقبه،البصر

بصرقلةمنبهماحتججتمالذينهؤلاءجبنيكإن:لهمفقلنا،أصلهوعرف

بأصولالبصروأهلالناسأعلاممنوكانواببصر،وصرحواهؤلاءاجترأفقد

.(2)"وفروعهالدين

تتفممنالمسلكهذافيالسابقةالأربعةالمسالككونمنذكرهسبقولما

هنا.إعادتهاعنالنماذجمنفيهابماأكتفيفإنني؟المسلكهذاحقيقة

السابق.المطلبمنالخامسالمسلك:راجع(1)

.(196):صالجهميةعلىالرد(2)
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الثالثالمبحث

بالقواعدالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلةالتمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب.

بالقواعد.

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالصالث:المطلب.

بالقواعد.والبدعةالأهواء
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جس!نمنقضفيالههمنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثالثالمبعث

بالقواعدالاستدلال

التمهيد

السنةأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة

للأشجار،والأصولللبنيانالأساسبمنزلةللعلوموالقواعدالأصول"

وتتقوىتثبتوالفروع،الفروععليهاتبنىوالأصولبها،إلالهاثباتلا

وبهامطردآ،نماءوينمى،ويقوىالعلميثبتوالأصولوبالقواعد،بالأصول

.(1)((كثيرآتشتبهالتيالمسائلبينالفرقانيحصلوبها،الأصولمآخذتعرف

بعلمليتكلمالجزئياتإليهاتردكليةأصولالإنسانمعيكونأنلابد"و

فيوجهلكذبفيفيبقى!الا،وقعتكيفالجزئياتيعرفثم،وعدل

جعلومن"،(2)"عظيمفسادفيتولد،الكلياتفيوظلموجهل،الجزئيات

الفروععليهتناقضتالكليةالقواعددونالجزئيةبالمناسباتالفروعيخزج

وقنطت،لذلكنفسهوضاقت،واضطربتفيهاخواطرهوتزلزلت،واختلفت

مننفسهتقضرولمالعمروانتهى،تتناهىلاالتيالجزيئاتحفظإلىواحتاج

؟الجزيئاتأكثرحفظعناستغنىبقواعده(3)أالعلمأضبطومنمناها،طلب

.(5):صالرسولوكلامتعالىاللهكلاممنالمأمولالعلمإلىالوصولطريق(1)

.(91/032)الفتاوىمجموع(2)

استدلتهاالقواعدمطلقعنعامأهناالحديثكانلمالكن)الفقه(،:الأصلفي(3)

أشمل.لتكون؟()العلمبكلمة
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وأجاب،وتناسبغيرهتناقفعندماعندهواتحد،الكلياتفيلاندراجها

لماصدرهوانشرح،الأزمانأقربفيطلبتهوخضل،وتقاربالبعيدالشاسع

.(1)"البيانمنفيهأشرق

والفروعية،الأصوليةأحكامهاأن:وجلالهاوكمالهاالشريعةمحاسنمن"و

أحكامها،تفمبطوقواعدأصوللهاكلها،وأمورها،والمعاملاتوالعبادات

الحكمةعلىمبنيةفهيأصولها،إلىوتردهافروعها،وتنشرمتفرقاتها،وتجمع

.(2)"ذلكأضدادونفي،والعدلوالخيروالرحمةوالهدىوالصلاح

يأتي:ماالسنةأهلعندوحجيتهاالقواعد)3(مترلةيبينومما

والأثر.والسنةالكتاب:وأدلتهاوأصولهاالقواعدمبنىأولأ:

تستمذفمنها،والإجماعوالأثروالسنةالكتاب:السنةأهلعندالقواعدمبنى

ت!تقزأ.وفيها،تبنىوعليهاالقواعد،

هداهمنإكرامأرادلماوتعالىسبحانهالله"فإن:والسنةالكتابأما

وسراجابإذنهالثهإلىوداعياونذيرا،بشيرا!محمدارسولهبعثلمعرفف

.(8-1/6)الفروقأنواءفيالبروقأنوار(1)

.(1/522)-سعديلابنالكاملةالمجموعةضمن-الناضرةالرياض(2)

القواعد:المبحثهذافيالمرادليسأنهيظهرالتمهيدلهذاالسابقةالمقدمةخلالمن(3)

هي2:التهانويقالكما،والضوابطوالأصولالقواعديشملماالمراد:بل،وحسب

والضابطوالمسألةالأصلترادفمعالبعلتطلقالعلماء:اصطلاحفيأالقاعدة:أيعني

منه"أحكامهاتعرفعندجزئياتهجميععلمنطبقكقئيأمر:بأنهاوغزفتوالمقصد،

.(1771-5/1761)الفنوناصطلاحاتكشاف
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلمن!كلجالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ية!رلهمتاتفغتقاتقعللرلضانزيكينإتيفأنننلمتآتيغآلرسمولم!تآيها:دلقاو،منيرا

وبحضرتهشئلهمقاماتوفيالوداعحجةفيخطبففي!هوقالالمائدة:761،أ

فكان،"بلغتهلألا":-أجمعينعليهمتعالىاللهرضوان-الصحابةعامة

ثكتمآكقق!ت!آتؤتم:لقوله،وتمامهالدينكمالهوبتبليغهوأمرتعالىاللهأنزلما

وشرائعهوأصولهوقواعدهالدينأمورمنشيئا!يتركفلمالماندة:31،(أدينكتم

الحاجةوقتعنبيانهيؤخرولم،وتمامهكمالهعلىوبلغهبيفإلاوفصوله

القضيةهيالجامعةوالكلمة"(2)"الكلمبجوامعبعثت":!وقال،(1)"إليه

علمالجوامعكلمهفهمفمن،!نبينابهابعثالتيالعامةوالقاعدةالكلية

كلماتنصوصهالشارع"أنفظهر،(3)"بهاوانضباطهاالفروعلعامةاشتمالها

.(4)"عامةوقواعدكليةوقضاياجوامع

ونوعبوساطةنوع:نوعينعلى!عفالتلقى"فلأن:والإجماعالأثروأما

،السباققصباتحازواالذينأصحابهحظوساطةبلاالتلقيوكان،وساطةبغير

المبرزولكن،اللحاقفيبعدهمالأمةمنلأحدطمعفلاالأمد،علىواستولوا

عدلمنوالمتخلف،القويممنهاجهمواقتفى،المستقيمصراطهماتبعمن

المهالكبيداءفيالتائهالمنقطعفذلك،الشمالوذاتاليمينذاتطريقهمعن

عليها؟،يستولوالمرشدخطةوأيإليها؟،يسبقوالمخيرخصلةفأيوالفملال،

.(1/255)الجهميةتلبيسبيان(1)

.(2/64)ومسلم،(7/105)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

.(21-1/11)لاستقامةا(3)

.(6/139)النبويةالسنةمنهاج(4)
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نقضفيالهمصنةأهلجس!نما؟ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

قواعدوأيدوازلالا،صافياعذباالحياةعينمنالماءرأسوردوالقدتالته

،والإيمانبالقرآنبعدلهمالقلوبفتحوامقالا،بعدهملأحديدعوافلمالإسلام

النبوةمشكاةمنتلقوهماالتابعينإلىوألقوا،والسنانبالسيفبالجهادوالقرى

العالمينربعنجبريلعن!وونبيهمعنفيهسندهموكانصافيا،خالصا

وصيةوهذه،إليكمعهدناوقد،إليكمنبيناعهدهذاوقالوا:عاليا،صحيحاسندا

بإحسانلهمالتابعونفجرى.عليكموفرضهوصيظوهيعلينا،وفرضهربنا

تابعوسلكثم،المستقيمصراطهمآثارهمعلىواقتفوا،القويممنهاجهمعلى

صراطإلىوهدواالقولمنالطيبإلىوهدواالرشيد،المسلكهذاالتابعين

آثارهمعلىفسلكوا،...المفضلالرابعالقرنمنالأئمةجاءتثم،..الحميد.

أجلسبحانهاللهدينوكاناقتباسا،مشكاتهمعنالأمرهذاواقتبسوااقتصاصا،

تقليداأومعقولاأورأياعليهيقدمواأنمننفوسهمفيوأعظمصدورهمفي

لسانلهمسبحانهاللهوجعل،العالمينفيالحسنالثناءلهمفطارقياسا،أو

علودرج،أتباعهممنالأولالرعيلآثارهمعلىسارثم،الآخرينفيصدق

.(1)"أشياعهممنالموفقونمنهاجهم

يخلو:لاالصحيحةالشرعيةوالقواعد

مجرىجرتثمالأثر،أوالسنةأوالكتابمننضآتكونأنإما-1

والعلم:السنةأهلعندالقواعد

آتمؤيخونإتما!:تعالىقوله:الكتابعمننصوهيالتيالقواعدنماذجفمن

.(6-1/5)العالمينربعنالموقعينإعلام(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

لمحق!،!13:عمرانآلأ(آلئريخيتكمقآتبعونيآلتهتجقنإنكنترقتم!!01:الحجرات9(إخؤة

لأ!قل،1110الكهف:أ(أخذازيهبي!ادهكرئ!يالؤصلخاضلأزيهءققتغخللقآءتزجوأكأن

وقاآقخترينلأشتتحثزثاتغت!بآغلغؤتؤكنثألئةقاشصآةإلأؤلاضرآتقفالتق!ىآقيذ

وهؤلتى!لت!ئقكبثلهء،1188:ا!عراف9(لقؤريؤيحؤنؤتجييرتديرالأآتأإنأل!ت!وةتنئئيئ

.111:رىلوا9(لضجيرآلمثتييعآ

الأعمالإنما،:!ىقوله:السنةمننصوصهيالتيالقواعدنماذجومن

،(2)"رذفهوأمرناعليهليسعملأعملمن"،(؟)"نوىماامرئلكلوإنما،بالنيات

(1

(2

.(0791)رقم(3/5151)ومسلم،(1)رقم(1/3)البخاريأخرجه:عليهمتفق

كلفيالسننأصول:قالىأنهت!خةلتهالسجستانيداودأبيعنروينادا:البرعبدابنقال

:قالأنهوو!ك!النبيعن!الخطاببنعمرحديثأحدها::أحاديثأربعةفن

.(9/102)التمهيد"...نوىماامرئولكلبالنياتالأعمالإنما

وهو،الإسلامقواعدمنعظيمةقاعدةالحديثوهذا":النوويقال.تخريجهتقدم

الحديثوهذا،...والمخترعاتالبدعكلردفيصريحفإنهمحى؟كلمهجوامعمن

النوويشرح"بهالاشدلال!اشاعةالمنكراتإبطالفيواستعمالهحفظهينبغيمما

منعظيمأصلالحديثوهذا!:رجبابنوقال،(12/16)مسلمصحيحعلى

"بالنتاتالأعمال":حديثأنكماظاهرها،فيللأعمالكالميزانوهو،الإسلامأصول

فيهلعاملهفليستعالىاللهوجهبهيرادلاعملكلأنفكما،باطنهافيللأعمالميزان

منوكل،عاملهعلىمردودفهوورسولهاللهأمرعليهيكونلاعملكلفكذلك؟ثواب

العلومجامعداشيءفيالدينمنفليسورسولهاللهبهيأذنلمماالدينفيأحدث

.(1/7)والحكم
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نقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بعضهيكذبينزللمالقرآنإن"،(1)"ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكل"

منهجهلتمومابه،فاعملوامنهعرفتمفمابعضا،بعضهيصدقبلبعضا،

تجدهاللهاحفظ"،(3)"منهمفهوبقومتشبهمن"،(2)"عالمهإلىفردوه

يكنلمأخطأكماأنواعلم،الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلىتعزف،أمامك

الفرجوأنالصبر،معالنصرأنوأعلم،ليخطئكيكنلمأصابكوما،ل!صيبك

ثلاثا:لكميرضىاللهإن"،الحديث(4)"..يسزا.العسرمعوأن،الكربمع

(1

(2

(3

(4

والجماعة:السنةأهلطريقةمن"ثم:تيميةابنالإسلامشيخقال.تخريجهتقدم

المهاجرينمنالأولينالسابقينسبيلواتباعوظاهزا،باطئاوو!ك!اللهرسولآثاراتباع

الراشدينالخلفاءوسنةبسم!يعليكم":قالحيثهي!خي!اللهرسولوصيةواتباعوالأنصار،

الأمور،ومحدثات!اياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابها،تمسكوا،بعديمنالمهديين

.(3/571)الفتاوىمجموع""ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإن

تخريجه.تقدم

حملعنالمغنيفيالعراقيالحافظوصححه.(4/78)سننهفيداودأبوأخرجه

مبتدئاإمانهيتقدفإني":تيميةابنالإسلامشيخقال.(1/172)الأسفار!االأسفار

القديمالأثرمنذلكفيببعفماوأخبرت،أعيادهمفيبالكفارالتشبهعنمجيبا!اما

الكتابيينمنالكفارهديمجانبةفيالشرعحكمةبعضوبينت،الشرعيةوالدلالة

هذهكانت!ان،والأعاجمالكتابأهلمخالفةمنالشريعةبهجاءتوما،والأميين

"الفروعكثيرأصولهامنجامعاوأصلا،الشعبكثيرةالشريعةقواعدمنعظيمةقاعدة

.(1)صالمستقيماقتضاءالصراط

ابنوقال."صحيححسنحديثهذا":وقال(4/667)سننهفيالترمذيأخرجه

يتضمنالحديثوهذا.جيدةحسنةالترمذيخرجهاالتيحن!ثيىفطريق":رجب

.(4/12)والحكمالعلومجامع"الدينأمورأهتممنكليةوقواعدعظيمةوصايا
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من!كلجنقضفيالهمهمنةأهلج!نمالثاق:الفصل

للأصولبالمصادرالتابعةوالبدعةيهواءأهلاستدلال

وأنتفرقوا،ولاجميغااللهبحبلتعتصمواوأنشيئا،بهتشركواولاتعبدوهأن

.(1)"أمركماللهولاهمنتناصحوا

فقدتبتدعوا،ولااتبعوا"الأثر:مننصوعرهيالتيالقواعدنماذجومن

نبتدي،ولانقتديإنا"،(3)"ماتقدبمنفليستنمستناكانمن"،(2)"كفيتم

منخيرسنةفياقتصاد"،(4)"بالأثرتمسكنامانضلولن،نبتدعولاونتبع

واجب،بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء"،(5)"بدعةفياجتهاد

(1

(2

(3

(4

(5

وأخرجه،"...تناصحواوأن":جملةدون(5171)رقم(3/0134)مسلمأخرجه

تيمية:ابنالإسلامشيخقال.(8785)رقم(2/367)المسندفيأحمدالإمامبتمامه

أوليومناصحةلفه،العملإخلاص:الثلاثالخصالبينالأحاديثهذهفيجمعفقد"

وتجمع،وقواعدهالدينأصولتجمعالثلاثوهذه.المسلمينجماعةولزومالأمر،

.(1/18)الفتاوىمجموع"والآخرةالدنيامصالحوتنتظم،ولعبادهلقهالتيالحقوق

فيوالمروزي،(1/80)سننهفيالدارميأخرجه،!مسعودبنعبداللهقولمن

(1/86)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي،(28):صالسنة

(4/667).

وابن،(1/412)السنةشرحفيالبغويأخرجه،!همسعودبنعبداللهقولمن

،!عمربنعبداللهقولومن.(97/2)وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبد

.(1/530)الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه

أهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه،!مسعودبنعبداللهقولمن

.(1/86)والجماعةالسنة

السنةفيالمروزيأخرجهما،!الدرداءوأبي!مسعودبناللهعبدقولمن

.(35،32):ص
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نقضفيالهمصنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"بدعةعنهوالسؤال

النصوصلدلالاتالتامالاستقراءطريقعنمأخوذةتكونأن!اما-2

بعدهم.منوالأئمةوالسلفالصحابةعليهكانوماوالسنةالكتابمن

فإنه؟الصحيحالمعتقدبيانفيالسنةأهليذكرهما:ذلكنماذجومن

كما،والسنةالكتابعليهادذالتيوالقواعدالأصولمنخقليعلىيشتمل

بعدهم.فمنالرازيينزرعةوأبيحاتموأبيوالبخاريأحمدالإمامعقيدةفي

الدين:فيحجةالصحيحةالشرعيةالقواعدثانيأ:

أصولوهي-والإجماعوالسنةالكتابهوالشرعيةالقواعدمصدركانإذ

الثلاثةالمصادرتلكمننصوصآإمانفسهافيالقواعدوكانت،-المعتبرةالدين

حججمنحجةالقواعدكانتدلالاتها؟منصحيحآتامااستقراءمستقرأةأو

وأدلته:وبيناتهالشرع

ولااختلافالأخرىالشرعيةالأدلةوبينبينهايقعأنيمكنفلا.

بعضهاالصحيحةالقواعدتتعارضأنيمكنلاأنهكماتناقفرر،ولاتعارض

.الأخرىالشرعأدلةومعبعضهامعمؤتلفةمتفقةهيبلبعضر،مع

والمحدثاتالبدعبهائرذالتيالشرعيةوالبيناتوالحججالأدلةمنوهي.

وانحرافها.ضلالهاأوخطؤهابمخالفتهاويعزف،الخاطئةوالاجتهادات

،(66):صالجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه،ت!خةلثهمالكالإمامالإمامقولمن(1)

.(326-6/325)الأولياءحليةفينعيموأبو
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ذلك:نماذجومن

وكذلك":-الصوفيةبدعبعضعلىالردفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

ذكرتماأمرتنيأنكلولا":قالالشهادتينالىانتهىلماأنهالشبليعنا!كاية

إلا،يصلحلاوزورالقولمنمنكرالغيرةبابفيهذاذكرفإن؟"غيركمعك

لرسلهالشهادةمنالغيرةبلصاحبها،يبغفاللهالتيالغيرةمنهذاأننبينأن

شهدمنإلابالالهيةللهشاهداموحدايكونوهل،وشعبهالكفرمنبالرسالة

لممنكلأنوغيرهاالقواعدمنموضعغيرفيبيناوقد،؟بالرسالةلرسله

وأنآخر،إلهااللهمعيجعلمشركاإلايكونلافإنهالمرسلينبرسالةيشهد

مكذبفهومشركأنهكتابهفيعنهاللهذكرمنوكل،متلازمانوالنبوةالتوحيد

بالإلهيةدثهالشهادةتغولا،مشركفإنهللرسلمكذبأنهعنهأخبرومن،للرسل

.(1)"بالرسالةلعبدهبالشهادةإلا

جملةيجعلوهأنبينفهم":-الاتحاديةبعفبدععلىالردفي-وقالول

عدمايجعلونهأو،مخلوقلكلصفةأومخلوقكلمنجزءآأوالمخلوقات

الصريحالتعطيلهذامعهمثم،الأعيانفيلاالأذهانفيإلالهوجودلامحضا

مضطرباكلهكلامهمرأيتولهذا،مقامعلىيثبتونولايتناقفونالقبيحوالإفك

القواعدأذكروأوضحهأبينهكنتلماولكنالتناقضر،منفيهلماينضبطلا

قولبينوميزت،عليهكلامهمحمليمكنماحقيقةالناسيعرفالتيالعلمية

منفيههمماعلىالناسأطلعحتىالتناقف؟منفيهماوبينتهذا،وقولهذا

وهيبتهملهمالناسوتعظيم،والعرفانالتحقيقدعواهممع،والهذيانالكفر

.(12-02/!لا)لاستقامةا(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

.(1)"المحققينوساداتالعارفيناللهأولياءكبارمنأنهموظنهملهم

السلفأنهناوالمقصود":-المعتزلةبعفبدععلىالردفي-وقال

خلقهبمايوصففلا،بالمخلوقاتيوصفلا!ةاللهأنعلىمتفقونوالأئمة

فيخلقهبمايوصففكيف،-كمالصفاتكانت!ان-الصفاتمنغيرهفي

يشتقلهصفاتبالمخلوقاتالقائمةالأفعالوتجعلالعبادأفعالمنغيره

مناقض،المنقولوصحيحالمعقوللصريحمخالففهذاأسماء؟،مفله

.(2)"عولوالأللقواعد

:-"!ووالنبيساتعنالعفوالأمرلولميئسؤغمنعلالردفي-وقال

لخصوصىكانوإنماالعهدنقضلمجرديكنلمقتلهأنقدمناقد"وإذ

يعفوأنولهمسلمامجيئهبعدالسابهذايقتلأنلهيجوزكانوإذا،السب

فوجب،سبحانهلئهحقاالعقوبةوتمحضتعفالعفوتعذرموتهفبعدعنه،

اللهرسولبعدهذاعنأحل!عفوبجوازالقولإذ،يخفىلاماعلىاستيفاؤها

لمقولوهوواستبقائه،هذاقتلبينمخيراالإماميكونأنإلىيفضي"خوو

.(3)"وأصولهاالشريعةقواعدخلافإنهثمقائلا،لهنعلم

الصحيحة:الشرعيةبالقواعدعنايةالأمةأعظمهمالسنةأهلثالئأ:

-الإسلامأئمةمنبعدهمفمنوالسلفالصحابةمن-السنةأهلكانلما

تضمنتهبماعنايةأعظمهاهمكانواوالأثر؟والسنةبالكتابعنايةالأمةأعظمهم

.(432)عالمرتادبغية(1)

.(134-1/034)البكريعلىالرد(2)

.(1/422)المسلولالصارم(3)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيةش!لاأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

واستدلالأ،وتقريرأوحفظأواستنباطأوفقهأاستخراجأالقواعدمنالأصولتلك

ذلك:يقزرومما

:-والقواعدبالأصولالعنايةمنالسلفعليهكانمامبينأ-اللالكائيقال-

وذمالاتباععلىالحثإلاصحابتهوآثاررسولهوسنةاللهكتابفينجدفلم"

أولاهموكان.المتبعينمنكانالآثارهذهعلىاقتصرفمن،والاختراعالتكلف

الحديث؟أصحاب:الرسمبهذاوأخصهم،الوسمبهذاوأحقهم،الاسمبهذا

وتحملهم،لهملازمتهموطول،لقولهواتباعهم،!اللهبرسوللاختصاصهم

،مشاهدةوشرائعه،مباشرةعنهالإسلامفأخذوا،وأفعالهأنفاسهوحفظهم،علمه

عيانا،فجاولوها،واصلةوبينهبينهمسفيرولاواسطةغيرمن،معاينةوأحكامه

واعتقدواعذبا،لسانهمنوتلقنوهرطبا،فيهمنوتلقفوهشفاها،عفوحفظوا

عنأولهأخذدينفهذايقينا.قلوبهممنبذلكوأخلصواحقا،ذلكجميع

،العدولعنالعدولنقلهاثم،شبهةولالئستشئهلم،مشافهة!وواللهرسول

والجماعة،الصافةعنوالصافة،الكافةعنالكافةثمميل،ولاتحاملغيرمن

بعضهايتلوكالحروف،بسلفخلفوتم!كبكف،!كآخذ،الجماعةعن

بنقلهمتعهدتالذينفهؤلاء.ونظمارصفاأولاها،علىأخراهاويتسقبعضا،

جميععلىالمنةبذلكلهمفوجبت،السنةأصولبهموانحفظت،الشريعة

.(1)"الأمة

أصولمعرفةمنالسلفبعفأئمةعليهكانمامبينآ-الدارميوقال-

أيعني:احتجاجهمأكبرمنوكان":-لهموالمخالفينالسنةأهلوقواعد

.(23-1/22)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الذين-الحديثرواةمشيخةمنناساإنقالوا:أنذلكفيعليناأالواقفة

نقوللافقالوا:القرآنعنسئلوا-الجهميةبمذاهبالبصرقلةعنعرفناهم

أغلوطةكانتلأنها؟القوملمراديتوجهوالمإذ،عفوأمسكوا.القولينبأحدفيه

الجوابعنفكفواذلك،قبلبهايبتلواولمتأويلهايعرفوالممسامعهمفيوقعت

وبكلامهمبهمالبصرأهلمنغيرهممسامعفيوقعتفحينوأمسكوا،فيه

سمينا،منمثل-كلامهمقبحوسمعواوناظروهمجالسوهمممنومرادهم

يونس،بنوعيسى،المباركوابن،الحسينبنعليبنمحمدبنجعفر:مثل

أهلمنونظرائهم،عمرانبنوالمعافىالوليد،بنوبقية،الجزريوالقاسم

الثهكلامنفسالقرآنوأنكفر،كلمةأنهايشكوالم-الجهميةبكلامالبصر

إنه:قولهالوحيدعلىاللهردإذ،مخلوقغيروأنه،وتعالىتباركاللهقالكما

،مخلوقغيرأنهومعرفةعلمعلىبهفصرحواسقر،عليهوأصلاهالبشر،قول

فيههؤلاءوتعققبه،البصرالقليلعنهبالغافللابالشيءبالعارفوالحجة

لهم:فقلنا،أصلهوعرفاستنبطهمنقولإلىيلتفتواولمالبصر،أهلبإمساك

وصرحواهؤلاءاجترأفقدبصرقلةمنبهماحتججتمالذينهؤلاءتجمنتلئإن

.(1)"وفروعهالدينبأصولالبصروأهلالناسأعلاممنوكانواببصر،

وتدوينها،وقواعدهالدينأصولببيانعنايةأيماالسنةأهلعييكما-

ذلك:نماذجومن

.(196):صالجهميةعلالرد(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةاالماهواءأهلاستدلال

أصحابعليهكانبماالتمسكعندنا:السنةأصول"أحمد:الإمامقول-1

.(؟)اهيفجاءماآخرإلى"...بهموالاقتداء!وواللهرسول

مذاهبعن(2)زرعةوأباأبيسألت":الرازيحاتمأبيابنوقول-2

يعتقدانوماالأمصارجميعفيالعلماءعليهأدركاوماالدينأصولفيالسنةأهل

ؤيقنا،وشاماوعراقاحجازاالأمصارجميعفيالعلماءأدركنافقالا:.ذلكمن

غيراللهكلاموالقرآن،وينقصيزيدوعملقولالإيمان:مذهبهممنفكان

.(3)اهيفجاءماآخرإلى"...مخلوق

،الطحاويجعفرأبيوعقيدة،للبربهاريالسنةشرحنحو:فيجاءماثم

السنةوقوامواللالكائيبطةوابنالآجريمصنفاتعليهاشتملتوما

وغيرهم....الأصفهاني

والحافظينالقيمابنوتلميذه(4)تيميةابنالإسلامشيخكتبفيجاءماثم

بعدهمأتىممنالسنةأهلعلماءمصنفاتفيجاءماثم،والذهبيكثيرابن

(1

(2

(3

(4

.(41):!السنةأصول

بعدولد،الحفاظسيدالإمام،زرعةأبو،الرازييزيدبنالكريمعبدبناللهعبيد

،الرازيحاتمأبيمعخراسانإماممكثرأ،متقنأحافظأرتانيأإمامأكان،ومائتيننيف

(8ه-65/13)السيرانظر:.(ـه264)سنةتوفي

.(1/176)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح

غيرهابهفاقتماأعظمومن":-تيميةابنالإسلامشيخكتبعن-سعديابنقال

القواعدعلىبالتنبيهالاعتناءغايةيعتنيخةلثةمؤلفهاأنسواها:علىوتفردتوأهمه

بها"تكلمالتيالفنونمنفنكلفيالمحيطةوالضوابطالجامعةوالأصولالكلية

.(4):صالمأمولالعلمإلىالوصولطريق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)اذهيومناإلى

الأمةوحدةموجباتأهممنالصحيحةالشرعيةالقواعدلزومرابعأ:

وعقيدتها:دينهافي

منلهومخالفتهاوعدمبهاوالعملالصحيحةالشرعيةالقواعدلزومإن

لزومهافإنوجماعتها،وعقيدتهادينهافيوحدتهاللأمةويحفظيحفقماأهم

وعصمة،وحفظأوبركةخيرأبذلكوكفى،والإجماعوالسنةالكتابلزوممنهو

الجليلةوالقواعدالشريفةالحقائقهذهفهممن":تيميةابنالإسلامشيخقال

وانجاب،والإيمانوالتوحيدوالتحقيقوالمعرفةالعلممنلهحصل،النافعة

الذينأففملمنالبابهذافيبهيصيرماوالحيرةوالضلالالشبهمنعنه

العلمأهلسادةومن،الضالينولاعليهمالمغضوبغير،عليهمالفهأنعم

.(2)"والإيمان

علىرذآ-الدارمييقولكما،الصالحوالسلفالصحابةكانهذاوعلى

منااختلفالمعقولرأينافحين":-النقلويدعبالعقليحتجأنأرادمن

رأيناشيء؟كلفيبتييخذعلىلهنقفولمالأهواء،أهلجميعومنومنكم

الفائدةعظيم،نافعجليلمختصرفهذا":الحكميحافظالعلامةقولفيجاءكما(1)

الرسلإليهدعتالذيالتوحيدأصولويتضمن،الدينقواعدعليشتمل،المنافعجم

البيضاءالمحجةسلوكإلىويرشدويدل،يدينبغيرهلمننجاةولاالكتببهوأنزلت

ينافيأوجميعهيزيلوما،وخصالهالإيمانأمورفيهشرحت،المستبينالحقومنهج

.(2)صالمنشورةالسنةأعلام."...كماله

.(5/135)الفتاوىمجموع(2)
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من!كلجنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

المعقول!الىالثهرسولأمرإلىكلهاالمعقولاتنردأنوأهداهاالوجوهأرشد

فكانوا،أظهرهمبينينزلكانالوحيلأن؟أظهرهمبينالمستفيضأصحابهعند

يظهرولم،فيهيفترقوالمالدينأصولفيمؤتلفينوكانوا،ومنكممنابتأويلهأعلم

.(1)"الطريقعنالحائدةوالأهواءالبدعفيهم

رح!!!!6!ص!

.(127):عىالجهميةعلالرد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيةش!لاأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الأولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة

والبدعة.الهوىعلىالقواعدمبنىأولأ:

ماأنفسهمعندمنوأصولأقواعدلأنفسهموالبدعةالأهواءأهلابتدع

لنصوعخاطئفهمعلىبناهاقواعداتخذمنفمنهم:سلطانمنبهااللهأنزل

نصوصبعضفينظرهعلىبناءقواعدهأشس!منومنهم،والسنةالكتاب

تلكفيتقابلهاالتيالأخرىالنصوصدونالمسألةفيالواردةوالسنةالكتاب

يذعيالذينالبشرمنمثلههمممنقواعدهاقتبسمنومنهمنفسها،المسألة

فكرهبمحضقواعدوضعلنفسهمنومنهم،واليقينوالعرفانالتحقيقفيهم

القواعدمنفاتخذ،وميلهومحبتهالفاسدهواهبمحضأوالعليلورأيهالناقص

الأولينعلومولاالوحيعلممنأثارةولادليلدونوهواهفكرهعليهأملاهما

منوضعوهاوهم،فاسدةبأصولعارضواوالنفاة":القيمابنقال،والسابقين

والفلاسفة،والمجوسالصابئةمنالرسلأعداءعنتلقوهاأو،أنفسهمتلقاء

.(1)"عقليةقضاياظنوهاووهمياتفاسدةخيالاتوهي

اللهعبدهوالإسلامفيباطلةوأصولأقواعدافترىمنأؤلأنشكولا

جاءتثموغيرها،والوصايةالعصمةلأتباعهأضلالذي،اليهوديسبأابن

أهمهامنأصولألنفسهافأضلتالخوارجفرقةظهورآالإسلامفيالفرقأول

.(3/898)المرسلةالصواعق(1)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الإيمان:أصليفيوالمعتزلةوالمرجئةهمواشتركوا،الكبيرةمرتكبتكفير

العقلوتقديم،مشهورةمعروفةالخمسةالمعتزلةوأصوليتجرأ،لاواحدجزء

،والأشاعرةوالمعتزلةالجهميةمنالكلامأهلأصولأهممنالنقلعلى

وقزروها.ونشروهادؤنوهاوأصولقواعدوللصوفية

والسنةالكتابغيرعلىبنوهاالتيوقواعدهمأصولهملهمجميعأفهؤلاء

الحقيقةنفاةقواعدعنمتحذثأ-فيقولالقيمابنذلكويوضحالمعتبر،والإجماع

النفاةلطريقةمنا!القرآنتيسيرإن":-لهاالمؤؤلين،عالصفاتنصوعن

عليهموعزالنفيمظيفهمواأنعليهمعسرلماولهذا،منافاةأعظمالمحرفين

!اذا،يقينيةوقواعدعقليةقواطعسموهاالتيالخياليةالشبهعلىفيهعولواذلك؟

غثجمللحمرآهاالإيمانبمرودبثصيرتهعينوكحلقلبهاللهنؤرمنتأملها

خيالاتجنسمنوهي،فينتقلسمينولافيرتقىسهللاوعرجبلرأسعلى

فطريقتهم،والأوراقالقلوببهاسودواوقد،الهوسوأصحابالممرورين

،عبارةوأبينتفسيربأحسنحقالقرآنطريقةإذوجه،كلمنالقرآنطريقةضد

:وقال،(1)"الفهممنوأبعدهاوأطولهاعبارةبأعقدباطلةمعانوطريقتهم

طريقبأيالمعنىذلكعلىاللفظحمللهتهيأإذايباليلاالمتأولينمنوكثير"

عنهاندفعطريقفبأيالصائل،دفعمقصودهإذ،عليهحملهيدعيأنأمكنه

دفعهالهتهيأطريقفبأي،الباطلةقواعدهعلىصالتعقدوالنصو،دفعه

أدلةأنهاأصلقدفإنهمنها،والإرشادوالعلمالهدىأخذمقصودهليسدقغها،

آراءعلىالمغؤلوإنما،بالحقمعرفةولاعلمولايقينمنهايستفادلالفظية

.(336-1/335)المرسلةالصواعق(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"عقولهاتقتضيهوماالرجال

فيادعواالذيفهذا":-الجهميةأصولمنأصلأمبينأ-الدارميقال

التيالجهميةأصولمنكبيرأصلأمخلوقةاللهأسماءأن:ايعنياللهأسماء

.(2)"ضلالتهمبهاوأسسوامحنتهمعليهابنوا

ثم":-النقلعلىالعقلتقديمأضلمنعلىالإنكارفي-اللالكائيوقال

مذاهبهمحقيقةعنلهمكمثمفولووالحشو،التقليدمنالمسلمينبهقذفواما

بالتقليدكانت؟المنكرةوأقاويلهمالمحدثةوآراءهمالمظلمةأصولهمكانت

سابق،شرعإلىتمذهبهفيلهإسنادلاإذ،أخلقالحشومنانتحلوهاوبما،أليق

فخرهإذ،موافقأومخالفباتفاقالأمةسلفقولإلىيزعمهلمااستنادولا

يسبقهلموأنه،الدقائقمنوفكرهبعقلهمذاهبهواستخراجبحذقهمخالفيهعلى

هذهمنبحقييىفليسمشاقق،للشريعةمعاندأو،مارقمنافقإلابدعفإلى

لهماوأذعنبهماواقتدىرسولهوسنةاللهكتابتقلدمنعلىيعيبأنأصوله

.(3)"لأحكامهمواستسلم

وأصولقواعدوحقيقةمصدرمبينآ-تيميةابنالإسلامشيخوقال

أشهرمنهمالذينهؤلاءتناقضفهذا":-الكلاموأهلالإسلاميينالفلاسفة

البحثوهذاالنقلهذافيضلواقد،والكلامللفلسفةوالتحقيقبالنظرالمتأخرين

بعضرعنتلقوهلماوذلك،العوامأضعففيهيقعلاضلالاالأصلهذامثلفي

.(1/289)المرسلةالصواعق(1)

.(166-1/165)المريسيعلىالدارمينقض(2)

.(41-1/13)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"حائدةوالرشدالهديعنهيالتيالفاسدةالقواعدمنالمنطقأهل

الإلهياتفيكلامهإلىضمالذيمتأخريهمأفضلسيناابنوهذا":وقال

الفلاسفة،سلفهعنأخذهمماأكثرالمتكلمينعنأخذهاالتيالقواعدمن

جدليةولاخطابيةليستملبسةسوفسطائيةمقدماتعلىمبنيفيهاكلامهأكثر

.(2)"برهانيةولا

،المعقولعريحفيالفسادغايةفيوهي،رؤسائهمأقوالوهذه":وقال

ينفونأنهمويزعمونوتركيئا،تشبيفايسمونهبماالإقرارإلىمضطرونفهم

وضلالهم؟وحيرتهموتناقفمهمكذبهماللبيبفليتأمل،والتقسيموالتركيبالتشبيه

إنهمثمالنقيفسين،عنالخلوأوالنقيضينبينالجمعإلىالأمربهميؤولولهذا

ذلكأنلزعمهم،!رسولهبهوصفهومانفسهبهوصفماالقهعنينفون

بمقتضىألنرموهاالذينوهمالأسماء،بهذهالإثباتأهلويصفون،وتركيبتشبيه

أوقعتهمولكنالتناقف،هذايقصدوالموهم،...دفعهافيلهمحيلةولا،أصولهم

صفاتهامنالموصوفاتتركيبفيهازعمواالتيالمنطقيةالفاسدةقواعدهمفيه

التيالفاسدةالمنطقيةالقواعدفتلكأعيانها،فيالمشتركةالكلياتووجود

الفلالهذافيأوقعتهم،فكرهفييضلأنالذهنمراعاتهاتمنعقوانينجعلوها

.(3)"والتناقض

.(5/332)الفتاوىمجموع(1)

.(396):صالمنطقيينعلالرد(2)

.(5/134)الفتاوىمجموع(3)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

إليها:والتحاكموأصولهمقواعدهمتحكيمثانيأ:

غيرعلىوقواعدهمأصولهمبناءعلىوالبدعةالأهواءأهلجميعاتفق

جغلعلىأيضأاتفقواوقد،-سبقكما-المعتبروالإجماعوالسنةالكتاب

ويمتزالحقائقبهتعزفالذيوالمعيارالميزانهيوالقواعدالأصولتلك

ابنذلكفييقولوالمقاصد،والأعمالالأقوالوتوزنوالباطلالحقبين

،والقرآنالسنةحزبومعاداة،الرحمنجندغزوعلىالكلتمالأثم":القيم

مختلفين-كنا!ان-نحنوقالوا:قصعتها،إلىالامملةتداعيحربهمإلىفتداعوا

تعودحتى،واحدةميلةعليهمبنافميلوا،متفقونالجندهذامحاربةعلىفإنا

اللهعندزادتهمماالتيكثرتهمالمخدوعينوغر،خامدةوكلمتهمباطلةدعوتهم

.(1)"الملةعنوبغذاضلالاإلازادتهمماالتيوقواعدهم،قلةإلاوحزبهورسوله

تحكيممنوالبدعةالأهواءأهلعليهمايبتنمماعليهوقفتماأجمعومن

كلأنالأمر:وحقيقة":قولهفيالقيمابنالإمامذكرهما:وأصولهمقواعدهم

يتآؤللاومايتأؤلماعلىفالعيارومذهبها،نحلتهايخالفماتتأولطائفة

ولمأقروهوافقها:فماأضلتها،التيوالقواعد،إليهذهبتالذيالمذهبهو

ولهذا:؟تأؤلوهلاوإدفعهأمكنهمفإن:خالفهاوما،يتأولوه

والثناءففائلهمفيجاءماكلردواالصحابةعداوةالرافضةأضلتلما

تأولوه.أوعليهم

ولابالأبصاريرىولاأحدايكلمولايتكلملااللهأنالجهميةأضلتولما

أ!ملوه.ماخالفماكلأؤلوابهتقومصفةلهولالخلقهمبائنعرشهفوقهو

.(1/299)المرسلةالصواعق(1)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

عليهميقذرهاولمعبادهأفعاليخلقلمسبحانهالثهأنالقدريةأضلتولما

أصولهم.خالفماكلأولوا

منهايخرجلمالناردخلمنوأنالوعيدبنفوذالقولالمعمزلةأضلتولما

أصولهم.خالفماكلأولواأبدا

أولواتنقصولاتزيدلاوأنهاالمعرفةهوالإيمانأنالمرجئةأضلتولما

أصولهم.خالفما

ومشيئتهبقدرتهيتعلقمابهيقوملاسبحانهاللهأنالكلابيةأضلتولما

الأصل.هذاخالفماكلأولواالحوادثحلولذلكوسموا

الوجوهمنبوجهالفعلفيلهاتأثيرلاالعبدقدرةأنالجبريةأضلتولما

جاءماكلأولواالأشجاروحركاتالرياحهبوببمنزلةالعبادحركاتوأن

ذلك.بخلاف

يتأولماضابط،...اهلكالفرقعندالتأويلعيارهوالحقيقةفيفهذا

الفرقمقالاتتأملومن،وافقهأوالمذهبخالفما:يتأوللاوماعندهم

سمعيادليلايتأولهؤلاءمنوكل،التوفيقوبالتهعيانآ،ذلكرأىومذاهبها

فيعندهمليسلأنه؟منهللتأويلقبولاأشدهوماأونظيرهظاهرهعلىويقر

إلاهوإن،يتأوللاومايتأولمايفرقمنعكسمطردكليضابطالأمرنفس

.(1)"الشيوخقالهوماوقواعدهالمذهب

.(233-1/023)المرسلةالصواعق(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجي!نم

وإنكارها:عنهاوالإعراضالصحيحةالشرعيةالقواعدتركثالثأ:

منوقواعدهمأصولهماقتباسمنوالبدعةالأهواءأهلفيهوقعماآثارمن

الصحيحةبالقواعدجهلهم:والإجماعوالسنةالكتابمنالصحيحمصدرهاغير

والفقهطلبهاعن!اعراضهمإياها،وتركهم،والسنةالكتابعليهااشتملالتي

وفسادباطلكلهاهيالتيبقواعدهم-وصدقحقكلهاوهي-وتبديلهافيها،

وتكذيبها.ورذهاإنكارهافيالوقوعإلىالأمربهميصلبل،عليهمشتملةأو

ويحتجونوالعنادالجهلأهليسقعيزالولا":خزيمةابنالأئمةإمامقال

أصوليفهمونلا،مفسرةغيرمجملةوبأخبارمتقصاة،غيرمختصرةبأخبار

علىمنهاوبالمف!رمختصرهاعلىالأخبارمنبالمتقصىيستدلون،العلم

.(1)"مجملها

رسومعلماؤهاتناسىالتيالازمنةهذهفي.وخاصة..":اللالكائيوقال

ضاعتى!ح،الحديثةالعلوممنأحدثوابماعنهاواشتغلوا،السنةأهلمذاهب

،يدعونإليهاالسلفعلماءوكان،الشريعةعليهاألمس!تالتيالقديمةالأصول

.(2)"يعولونوعليها،يهدونطريقهاوعلى

أعحابهؤلاءأن:فيهريبلاالذيلكن":تيميةابنالإسلامشيخوقال

النبواتيعرفونولاالمخلوقاتيعبدونمشركينكانواوأتباعهكأرسطوالتعاليم

والنبواتالإلهياتفيمنهمخيروالنصارىاليهودوأن،البدنيالمعادولا

.(2/681)خزيمةلابنالتوحيد(1)

.(522-1/152)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

شيءبقدميقولوالاأنعليهمتوجبفلسفتهمنفسأنعرف!اذاوالمعاد،

لصحيحمخالفونأنهمكماالمعقوللصريحمخالفونأنهمعلمالعالممن

والنصارىاليهودجنسمنالمعقولةالصحيحةالقواعدتبديلفيوأنهم،المنقول

.(1)"الرسلبهجاءتماتبديلفي

!ح!!!!اكع

.(36ه-1/364)النبويةالسنةمنهاج(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلمندكج:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثانيالمطلب

بالقواعدوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهج

الأولالمسلك

وجههاغيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال

والسنةالكتابعليهاشتملالذيالحقمنهيالصحيحةالشرعيةالقواعد

استدلالمهو-الأصلحيثمن-بهافالاستدلال،العلمأهلعليهأجمعأووالأثر

والسنة)الكتابالدينبأصولاستدلال-حقيقففي-لأنه؟شريفصحيح

علىصحتهتتوقفالثلاثةالأصولبهذهالاستدلالأنكمالكن،(والإجماع

استدذماعلىدلالتهوثبوت،(والإجماعالسنة)فينفسهفيالدليلثبوت:أمرين

مقبولأصحيحآبهاالاستدلاليكونلا،الصحيحةالقواعدفكذلك؟عليهبه

يصلحأوالمسائلأوالجزئياتمنعلبهاشتمالهايصحماعلىبهااستدلإذاإلا

تشتملماغيرعلىصحيحةبقاعدةاستدذمنفإنثم،ومن،عليهبهاالاستدلال

وحاله،صحيحغيرذلكعلىبهااستدلالهكانعليهتدذأوالمسائلمنعليه

عليهيدذلاماغيرعلىالإجماعأوالحديثأوبالآيةاستدلمنكحالذلكفي

يحتمله.أو

آياتمنالصحيحةبالأدلةيستدلونأنهمفكما:والبدعةالأهواءأهلوأما

ويحملونهاوجهها،غيرعلىالثابتوالإجماعالصحيحةالسنةوأحاديثالقرآن

الصحيحة.القواعدفيصنيعهمفكذلك؟تحتمللاما
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جص!نمنقضفيالسنةأهلمندكج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

مننفسها،الصحيحةبالقواعدجهلهم:ذلكأسبابمنأنشكولا

ودلالاتهاعليها،تشتملالتيومسائلهامنها،القواعدئييتالتيأدلتها:حيث

عليهتدللاماعلىبهاالاستدلالأورثهمبذلكجهلهمفإنعليها،تدذالتي

السنةأئمةكلامتدبرومن":تيميةابنالإسلامشيخقالكما،تحتملهلاوما

هذافيالناسوأعلمنظرا،الناسأدقكانواأنهمعلمالبابهذافيالمشاهير

للمنصوعالموافقةهيأقوالهموأن،المعقولوصريحالمنقولبصحيحالباب

خالفوهموالذينتتناقضر،ولاوتتوافق،تختلفولاتأتلفولهذا،والمعقول

،والمعقولالمنصوصحقيقةيعرفوافلم،والأئمةالسلفأقوالحقيقةيفهموالم

.(1)"للكتابمخالفينالكتابفيمختلفينوصارواالطرقبهمفتشعبت

والبدعةالأهواءأهلبهااستدلالتيالصحيحةالقواعدتلكفيالمتأملوان

وفيوجههاغيرعلىبهااستدلالهممع-بهاالاستدلالفيجمعواأنهميجد

منها:،منكرةأمورآ-تحتمللاماوتحميلهامحلهاغير

تحتملهأوعليهتدذمانقيضعلىالصحيحةبالقواعديستدلونأنهم-1

وجهها.غيرعلىبهااستدلالهممجردمنأشدوهذا،الحقمن

نفسهاهيالصحيحةالقواعدبتلكعليهايستدلونالتيالمسائلأن-2

.والإجماعوالسنةللكتابمعارضةفيها

.(1/377)ضرلتعاادرء(1)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

غيرعلىالصحيحةبالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

وجهها:

المبنية(نعقلبماخاطبناالله)أن:الصحيحةبالقاعدةالاستدلال-1

!219:البقرة1(تحفتهزون!لفقئحتم173:البقرة1(تغعفوق!لغقكنم:تعالىقولهمثلعلى

صفاتتشبيهإلاعالصفاتنصومنيعقللاأنهعل،129:ص9!!لذكركأءاتيوء

وأعيننا)1(.وأيديناكوجوهناوعينأويدينوجهأدثهإنفقالوا:،خلقهبصفاتالثه

والنقع(والآفةالعيبعنمترهالله)أن:الصحيحةبالقاعدةالاستدلال-2

يمنضئمخا!ؤقا!255:البقرة9(ل!ئمؤلا!لاتآخذة،يحيغة:تعالىقولهمثلعلىالمبنية

نصوعفيالواردتعالىوتسبيحهوالسلامالقدوس:تعالىواسمه138:ق1(لعؤلب

صفاتهوتعطيلأفعالهفيوحكمتهعرشهعلىاللهعلونفيعلى،والسنةالكتاب

.(2)سبحانهحقهفيوالحاجةالنقصيستلزمذلكإثباتأنبدعوىوتعطيلها،

القبيح(وفعلالظلمعنمترهالثه)أن:الصحيحةبالقاعدةالاستدلال-3

ؤلانمقاقلآتخالهتمؤتوالؤآلضعنخ!تىينيغملومن!:تعالىقولهمثلعلىالمبنية

لذكثآلقولمايذلم!8211:عمرانآلأ(لتقبيدبظلأءثيمئقآلتةن1و!!211:طه9(هضحما

نأ:بدعوى،لأفعالهمالخالقونهمالعبادأنعلى،129:ق9(آئئمابظتز!ثي!وقآ

/1)منهاالسنةأهلوموقفالتشبيهمقالة،(2/425)المرسلةالصواعقانظر:(1)

354-353،368-370).

منهاج،(1/395)التعارضدرء،(296-2/295)الجهميةتلبيسبيانانظر:(2)

.(185-571،184-2/561)(1/371)النبويةالسنة
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جم!نمنقضفيةن!لاأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

القبيح،ومنهاالحسنمنهاالعبادوأفعال،يخلقهولاالقبيحيريدلاسبحانهالله

.(1)هلفاعلأللقبيحمريدألكانلهاخالقأاللهكانفلو

وتعالى(تباركاللهعنالمثيل)نفي:الصحيحةبالقاعدةالاستدلال-4

(اتيمس،ةتآلغت!قل111:الورى9؟ةلثف!لتممىكيثيوء:تعالىقولهمثلعلىالمبنية

الثهصفاتحقائقئفيعلى،!4:الإخلاص1(آحداوف!،هليكنولتم!165:أمريم

واجب،ظاهرهاعنوصرفهاتأويلهاوأنمرادغيرظاهرهاوأن،وتعالىتبارك

.(2)اهيفبخلقهاللهتشبيهيستلزمإثباتهاأن:بدعوى

رح!!!!6!صح

المعتزلة،(179):صالعليلشفاء،(5/112)والمسائلالرسائلمجموعة:انظر(1)

.(162-531):صالخمسةوأصولهم

.(526-2/478)منهاالسنةأهلوموقفالتشبيهمقالةانظر:(2)
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نقضفيالهممنةأهلمنهـكلج*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثانيالمسلك

باطلةبقواعدالاستدلال

الصحيح!القواعدتلكهيبهاالاستدلاليصححجةتكونالتيالقواعد

وأوالإجماعوالسنةالكتابمنالصحيحةعالأدلةنصوعلىمبناهايكونالتي

والشريعةبالدينعنايةلهمالذينالعلمأهليستقرئهاالتيالصريحةدلالاتها

.والمدلولبالدليلومعرفةالعلمفيرسوخولهم

والسنةالكتابغيرعلىعمدتهمكانتفلما:والبدعةالأهواءأهلوأما

ذلكفأورثهم،اللهمنهدىغيرعلىوأعمولهمقواعدهمتتوافإنهموالإجماع

أمرفيذلكبعدوقعواإنهمثم،باطلةوقواعدهمفاسدةأصولهمكانتأن

علىالباطلةالمحذثةوالأصولالقواعدبتلكيستدلونأنهمهوآخر،منكر

تقريرها.يريدونالتيالمسائل

منها:،أقسامإلىالباطلةالقواعدتلكتقسيمويمكن

وأ،موضوعأوضعي!حديثمنصحيحغيردليلعلىبييتقواعد.

ثابت.غيرإجماع

،والإجماعوالسنةالكتابمنصحيحدليلعلى-أصلهافي-بييتقواعد.

المسلكفيذكرهسبقكما-منحرففكيرأوخطئبفهيمبناؤهاكانلكن

.-السابق

السابقينمنالكفرأوالضلاللأهلالباطلةالعلومعلىبييتقواعد.

اللاحقين.أو
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مندكلجنقضفيالسنةأهلمن!كلجالثافط:الفصل

للأ!همولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

والعقلالهوىمحضعلىوإنماحجة،ولادليلعلئبنلمقواعد.

.والذوق

أهلعليهايعتمدالتيهيالباطلةالفاسدةالقواعدهذهأنفيهشكلاومما

ومذاهبهم،عقائدهمعنودفاعهموتقريراتهماستدلالاتهمفيوالبدعةالأهواء

أسبابأعظممنوهي،والسنةوالكتابالدينيفهمونضوئهاعلىالتيوهي

والبدعة.الهوىإلىوالجماعةالسنةعنخروجهم

كثيرةالباطلةبالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجفإن،ثئمومن

جدآ.

تجمعصالتيالنصوبهذه-لهنماذجوذكرتقدممالتقرير-هنافأكتفي

الأمرين:بين

:الخوارج-1

-الخوارجبدعةمثل-الأولىالبدعوكانت":تيميةابنالإسلامشيخقال

يدللممامنهلهنهموالكن،معارضتهيقصدوالم،للقرآنفهمهمسوءمنهيإنما

التقي،البرهوالمؤمنكانإذ؟الذنوبأربابتكفيريوجبأنهفظنوا،عليه

وعثمان:قالواثمالنار)1(،فيمخلدوهوكافر،فهوتقتابزايكنلمفمنقالوا:

فكانت،(2)هفلاأنزلمابغيرحكموالأنهم؟بمؤمنينليسواوالاهماومنوعلي

:مقدمتانلهابدعتهم

الأصم.اللهعبدأبيبنلعثمانالنوركتابمن(136)الباب:انظر(1)

بعدها.وما(121عرر)للحارثيالإباضيةأصولفيالفضيةالعقودانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

كافر.فهوفيهأخطأبرأيأوبعملالقرآنخالفمنأن:الواحدة

.(1)"كذلككانواوالاهماومنوعلياعثمانأن:والثانية

الرافضة:-2

عنلهمينقلماالشرعياتفيوعمدتهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

وأعمداكذبهوماومنهصدقهومامنهالنقلوذلك،البيتبعفأهل

بالحديث،المعرفةكأهلوضعيفهالمنقولبصحيحمعرفةأهلوليسواخطأ،

هؤلاءمنالواحدقولقبولوجوببنوافإنهمهؤلاءعنالنقلصحإذاثم

:أصولثلاثةعلى

.(2)الرسولعصمةمثلمعصومهؤلاءمنالواحدأنعل

العصمةويدعون،الرسولعننقلايقولهفإنماأحدهميقولماأنوعلى

.(3)النقلهذافي

.(4)ةجحالعترةإجماعأن:والثالث

فقدأحدهمعننقلماأنويدعونعشر،الاثناهمالعترةأنيدعونثم

عليه.كلهمأجمعوا

.(31-13/03)الفتاوىمجموع(1)

.(52/112)للمجلسيالأنواربحارانظر:(2)

.(18/58)العامليللحرالشيعةوسائل،(1/53)للكلينيالكافيأصولانظر:(3)

.(07عى)الحليالمطهرلابنالأصولعلمإلىالوصولتهذيب:انظر(4)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاىستدلال

علىيعتمدونلا،...فاسدةأصولوهي،عندهمالشرعياتأصولفهذه

علولا،منهمالمعصوملكونإلاالإجماععلىولا،الحديثعلىولا،ا!قرآن

جليا.واضحاكانوإنالقياس

المعتزلةكتبعلىمتأخروهماعتمدفقد:والعقلياتالنظرفيعمدتهموأما

.(1)"والقدرالصفاتمسائلفيووافقوهم

والقدرية:الجبرية-3

اللهإلاإلهبلاالحقوأنصاررسولهوحزباللهحزبوقام":القيمابنقال

،القيامحققديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهلهشريكلاوحده

بينالحربيفقواولم،وبصيرةوصرفةعلمآرعايتهاحقالكلمةهذهوراعوا

الموجوداتمنشيءعنهيخرجلاالذيالتامالملكلهأثبتوابل،وملكهحمده

وقالوا:مقدور،كلوشملمعلومكلوسعالذيالتاموالحمدوأفعالها،آعيانها

وآمر،خلقلأجلهاسابغةونعمةبالغةحكمةوشرعهخلقهماكلفيلهإن

الحسنىلأسمائهويحمدعليهيثنىكمالأجلها،ويحمدعليهيثنىأنوششحق

عليهاشتملتلما،وأكملهحمدأتمكلهذلكعلىالمحمودفهوالعليا،ولصفاته

المقتضيةوالغاياتالحكممنوأفعالهالحسنمنوأسماؤهالكمالمنصفاته

كاملالذاتكاملسبحانهفإنهلمحابه،الموافقةلحكمتهالمطابقةلحمده

موجبللحكمةمطابقكريمفعلكلإلاعن!يصدرلا،والصفاتالأسماء

طائفتيعنذهبأمروهذا،لأجلهفعلمامحابهمنعليهيترتبللحمد

.(70-1/69)النبويةالسنةمنهاج(1)
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نقضفيةش!لاأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

باطلةوقواعدأصلوها،فاسدةأصولوبينهبينهموحالوالدهريةالجبرية

:الفريقانعطلكم،كمالهصفاتبعضتعطيلمنأسسوها،

لماإرادتهملهالعبادومحبة،!ارادتهمشيئف:الجبريةعندمحبتهحقيقة

بذاته.لابمخلوقاتهتعلقتإنماعندهمفالمحبة،الثوبدارفيالنعيممنيخلقه

محبتهملهالعبادومحبة،ونهيهأمره:القدريةعندوكراهتهمحبتهوحقيقة

المنفصل.لثوابه

اختلفوا:ثملأجلها،يفعلغايةولاحكمةبذاتهتقوملاأنهالفريقانوأضل

أصلأ.لحكمةولالغايةيفعللا:الجبريةفقالت

ترجعلاوحكمةلغايةفعل:فقالتالتكايسبعضالقدريةوتكايست

وصف.منهاإليهيعودولابهتقومولاإليه

مفعوله،عينفعلهبل،البتةفعلبذاتهيقوملاأنهأيضآالفريقانوأضل

...بهتقوملاالتيالمشاهدةالمخلوقاتنفسوجعلوهابهالقائمةآفعالهفعطلوا

إليه،بالنسبةقبيحآيكونمقدورفعلعنينزهلاتعالىأنهالجبريةوأضلت

فالعقلوإلافبالسمعفعلهعدمعلم!ان،عليهجائزفهوممكنمقدوركلبل

فيكون،بالسمععليهدلماإلامقدورممكنعنينزهفلا،عليهبجوازهيقضى

وخبرخبرهفيالخلفيتضمنوقوعهلأنبل،نفسهفيلقبحهلاعنهتنزيهه

.القومعندالتنزيهحقيقةفهذا،ومشيئتهعلمهخلافعلىالأمرووقع،رسوله
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جك!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

يقبحمنهميقبحوما،منهيحسنعبادهمنيحسنماأنالقذريةوآصلت

.(1)"التناقضغايةذلكفيتناقفمهممع،منه

:(والأشاعرةوالكلابيةوالمعتزلة)الجهميةالكلاموأهلالفلاسفة-4

التيونحوهمالمعتزلةطرقتأمل"فمن:تيميةابنالإسلامشيخقال

رآهمالمسلمينفيهخالفوافيماونحوهموالفلاسفةالدهرأهلعلىبهاردوا

عدؤبهاقطعوالا،العقلفيفاسدةأصولعلىالنصوصفيهخالفوامابنواقد

دليلفيفعلوهكما،المؤمنينسبيلواتباعالسنةموالاةعلىأقامواولاالدين

.عوالاختصاوالتركيبالأعراض

مسائلمنالسنةفيهخالفوافيماوغيرهمالكلابيةمنناظرهممنوكذلك

إما:فاسدةأصولعلىعليهمالردمنكثيرابنواذلك،وغيروالقدرالصفات

دليلعلىوافقهممنكموافقة-أولئكأحدثهمماعليهاوافقوهمأصول

الباطلفقابلوابهاعارضوهمأصول!اما،-ونحوهماوالتركيبالأعراض

الأسماءومسائلوالوعيدوالوعدالقدرمسائلفيفعلوهكما-بالباطل

بخلقهاللهوقاسواالوعيدإنفاذوأوجبوابالقدركذبواأولئكفإن،-والأحكام

وقالوا،وعدلهرحمتهوحقيقةتعالىاللهحكمةأبطلواوهؤلاء،ويقبحيحسنفيما

ووعدهونهيهأمرهبعضفيوتوقفوا،ووعيدهووعدهونهيهأمرهفييقدحما

برحمتهيكذبونوهؤلاء،ومشيئتهوخلقهبقدرتهيكذبونأولئكفصار،ووعيده

البدعأهلبهدفعوامافكان،...ووعيدهووعدهونهيهأمرهوببعضوحكمته

(1/282)السالكينمدارج:وانظر.(41-21):صالسعادتينوبابالهجرتينطريق(1)
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نقضفيةش!لاأهلمن!كلج:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

فيهاقاتلوهمباطلةمبتدعةأصولأوعليهاوافقوهمباطلةمبتدعةأصولمن

.(1)"الشيطانمنوخدعةفيهوغبنآالرأيمنضقة

ومذاهبهمعقائدهمتقريرفيوقواعدهمأصولهممبئنأ-القيمابنوقال

بهتقومصفةلهيثبتوافلمصفاتهالجهميةغلاةعطلكما":-عنهاوالدفاع

ذاتألهيثبتوافلمذاتهسينا(ابن)أتباعالسينائيةعطلتوكماتناقضوا،وإن

الأصولهذهفاقتضت،...حقيقةولاماهيةيقارنلامجردوجودعلىزائدة

العقللصريحمخالفمنها،كثيرةولوازمفروعأالباطلةوالقواعدالفاسدة

هذهأربابفجعل،اللهعنالرسلبهأخبرتلمامخالفهوكما،الفطرةولسليم

متشابهأ.الرسولبهجاءوما،محكمةوأصولهمقواعدهموالأصولالقواعد

فيماالواجبوقالوا:المحكمإلىالمتشابههذاردفيأصلأأصلواثم

آمرين:أحدالشرعيةالظواهرمن-بزعمهم-العقليةالقواطعهذهخالف

المجازاتمنبكلامهيردهلمالمتكلمأنالعقلاءيعلمماعلىنخرجهاإما

يعرفلاالتيالمهجورةوالمعانياللغاتووحشيالمعقدةوالألغازالبعيدة

هي!انما،البتةالقوملغةتحتملهاولاالعبارةبهذهعنهاعبرالعربمنأحد

تلقاءمنمحاملفأنشئواعليها،اللفظنحملقالوا:ثم،همأنشئوهامحامل

زورأ.وقالوامنكرأفأنشئوا،بكلامهبإرادتهارسلهأواللهعلىوحكموا،أنفسهم

الحقيقةشواهدوبهرتهم،عالنصووغلبتهم،المجالعليهمضاقفإذا

وتنوع،واحدةطريقةعلىومجيئهاسواها،العقلاءفهموعدماطرادهامن

.(4/12)رضلتعاادرء(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلمندمج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ذلكوغيروالتأكيدالسياقمنبقرائنواحتفافها،الحقيقةعلىالدالةالألفاظ

ردهاالواجبقالوا:؟عليهدلتوماحقيقتهاالمرادبأنسامعكليقطعمما

نكلوأنتفويضهاالواجبقالوا:والظنالعبارةأحسنوا!انبها،يشتغللاوأن

وأسمائهبالتهمعرفةأوعلمآوهدىبهالنايحصلأنغيرمناللهإلىعلمها

ومابهيوصفومابالتهالإيمانأبوابمنواحدبابفيبهاننتفعأووصفاته

للقواطعلمخالفتهاحقيقتهانعتقدولاألسنتناعلىألفاظهانجريبلعنه،ينزه

اختلافهممع،عقليةقواطع...الباطلةوشبههمالفاسدةأضولهمفسموا،العقلية

كلامفسموا،المنقولوصحيحالمعقوللصريحومناقضتهافيهاوتناقفهمفيها

والتمسكبهللتعلقومنعأالقلوبمنلحرمفإزالةسمعيةظواهر:ورسولهالله

كلامهمعنفعبروا،وصفاتهوأسمائهبالتهوالمعرفةالإيمانبابفيبحقيقف

صريحخالففقدخالفهإذاأنهبحقيقتهالجاهلفيظن،عقليةقواطعبأنه

ورسولهاللهكلامعنوعبروا،القاطعوخالفالعقلاء،حدعنوخرج،المعقول

بطلانواعتقدبحقيقتهوكذبظاهرهعنصرفهمنعلىجناحفلاظواهربأنه

.(1)"...الواجبهوعندهمهذابلالحقيقة

.(31-13/53)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

العالثالمسلك

والعلمالسنةأهلإلىافتراءأوخطآمنسولةبقواعدالإستدلال

شرعيةقاعدةالأثيرأوالحديهمثأوالآلةكونعلىينمئ!الذيأنالمستقزمن

أولوهم؟والأصولالقواعدعليستخرجالنصودلالاتيستقرئأو،صحيحة

الأدلةمعرفةفيوأعمارهموجهدهمعنايتهمصرفواالذينالراسخونالعلم

وكقياتها،المسائلجزئياتمعرفةفيالفقهدرجةبلغواحتىومقاصدها،ودلالاتها

بعدهم.منوالأئمةوالسلفالصحابةمنالسنةأهلمقدمتهمفيأنشكولا

الجهلبينجمعوا-أمرهمغالبفي-فإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

وبينبهاالعنايةعنوالإعراضفيهاالفقهوعدموالآثاروالأحاديثبالآيات

الشهرةولاالتحقيقأهلمنيكونوافلمغيرها؟منوالكئياتالقواعدطلب

أبوابفيسيماولا-فقههفيالتمكنولا!الرسولبهجاءالذيبالعلم

ومذاهبهموعقائدهمعلومهمفيالناسيزهدمماذلككانولما،-الاعتقاد

ينسبونهابقواعدوالاستدلالوالعلمالسنةأهلإلىاللجوءمنبذآيجدوالم

السنةعنيصرفوهمأو،إليهمالناسأنظاريلفتواأو،مذاهبهمليؤيدوا؟إليهم

استدلواالتيالقواعدتلكأنيظهروالتمحيصالتحقيقعندولكنوأهلها،

السنةأهلإلىنسبتهاتصحلا-والعلمالسنةأهلإلىإياهانسبتهممع-بها

افتراءإليهمنمي!بماومنهاخطآإليهمنميمبمامنهايكون!انماأصلأ،والعلم

عليهم.
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والبخاريأحمدالإمامينكلامفهمفيمن-تيميةابنالإسلامشيخقالكما

صارقدأحمدكانولما":-يؤصلاهلمماإليهمافنسبخطأبالقرآناللفظفي

فلهذا،..إمافا.ينتحلهالسنةإلىينتسبممنبعدهجاءمنكان،السنةإمامهو

:البابهذافيمتنازعينبعدهمنصار

ويزعمون،إليهينتسبون؟مخلوقةغيروتلاوتنالفظنا:يقولونالذينفالطائفة

ييرذه.لمبماكلامهيتأولونأو،عنهيناقفذلكفيمايطعنونأو،قوليهآخرهذاأن

بهنزلالذيالمنزلوالقرآن،مخلوقةالتلاوةإن:يقولونالذينوالطائفة

أحمد،قولهذاإن:يقولون،القرآنبحروفيتكلملمالله!ان،مخلوقجبريل

...موافقوهوأنهم

أنهالصحيحصاحبالإمامالبخاريعلىبعفالناسىر!فاأيضاوكذلك

وبينبينهوقعحتى،اللفظيةمنوجعلوه،مخلوقبالقرآنلفظي:يقولكان

ويخرهم-حاشموأبيزرعةوأبيالذهلييحيىبنمحمد:مثل-أصحابه

،الأفعالخلقكتابصنفحتى،وظنونأهواءالقضيةفيوكان،ذلكبسبب

زلتما":قالأنهالقطانسعيدبنيحيىعنقدامةأبيعنرواهمافيهوذكر

ذكرهمايوافقمافيهوذكر."مخلوقةالعبادأفعال:يقولونأصحابناأسمع

يتكلماللهوأن،مخلوقغيرالثهكلامالقرآنأنمنالصحيحكتابهآخرفي

ماوالآثارالصحيحةالأحاديثمنذلكفيوساق،بصوتوينادي،بصوت

وبينبهاللهيناديالذيالصوتبينالفرقوبين،بسطهموضعهذاليس

الصوتهوليسبهاللهتكلمالذيالصوتوأنالعباد،منيسمعالذيالصوت

مخلوقة،وأصواتهمالعبادأفعالوأنذلك،دلائلوبين،القارئمنالمسموع
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نقضفيالهصنةأهلمندكلجاالماول:الباب

والبدعةيلاهواءأهلعند*ستدلالج!نم

خلقأن:السلفعلماءعنوذكر،...مخلوقغيروكلامهبفعلهتعالىوالله

نعيمعنوذكر،مخلوقغيربهالقائمفعلهبل،المخلوقهوليسللعالمالرب

إلىفعالا،إلايكونلاالحيوأن،الحياةلوازممنالفعلأن:الخزاعيحمادابن

لصحيحالموافقبالحقالسلفوعلمعلمهعلىتدلالتيالمعانيمنذلكغير

.(1)"المعقولوصريحالمنقول

افتراءأوخطآمنسوبةبقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

والعلم:السنةأهلإلى

:(2)السنةأهلإلىالمنسوبة(الصفاتمعاني)تفويضبقاعدةالاستدلال

كماأمروها":كقولهم-ونصوصهمكلامهمفهمفيالخطأبابمنإما

يصفوالمفإنهم""معنىولاكيفولابمعانيها،ونصدقبهانؤمن""جاءت

.-(3)"يفسرواولم

كقول،تحتمللامانصوصهموتحميلعليهمالافتراءبابمن!اما

معانيفيالخوضيأبونالسلفمنهؤلاءوغيرهؤلاءترىوأنت":بعفهم

.(4)(الصالحالسلفمذهبهووذلك،الصفاتأحاديث

.(36ه-12/363)الفتاوىمجموع(1)

المتشابهاتهذهأن:المذهبهذاحاصل.السلفمذهبتقريرفي":الرازيقال(2)

تفويفمعناهايجبثمظاهرها،غيرشيءمنهاتعالىاللهمرادبأنفيهاالقطعيجب

.(236)صالتقديسأساس."تفسيرهافيالخوضيجوزولا،تعالىاللهإلى

الآثار.هذهتخريجتقدم(3)

.(397):عرللبيهقيوالصفاتالأسماءعلالكوثريحاشية(4)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

ئئنلمأوإليهاف!تقلمقواعدتقعيد

المثرعيةللأدلةتاماستقراءعلى

بهاللاحتجاجوصلاحيتهاوسلامتهاالقواعدصحةعلىبهيستذذمما

:أمران-والسنةالكتابمننقحآأصلهافيتكنلمإذا-

الراسخينالعلمأهلمنوتقذمناسبقنامنعليهانصققديكونأن:الأول

الرجوعفيهذلكفإن،القاعدةتلكفيهتدزجالذيالفنذلكفيالمتبخرين

عنهم،والصدورقولهمإلىوالرجوعبسؤالهماللهأمرالذينالذكرأهلإلى

بعدهممنثمالصحابةهمالعظيمالدينهذافيسبقنامنأعظمأنشكولا

يستذذماأقوىمنذلككانأصليأوقاعد؟علىنصواى!مف،والأئمةالسلفمن

والسنة.بالكتابالأمةأعلمهمإذوصحتها؟ثبوتهاعلىبه

فيها،البحثواستيفاءوأدلتها،القاعدةلجزئياتالتامالاستقراء:الثاني

يقوملاأنهشكولافيها،العلمأهلكلامفيوالنظرتشملها،التيمسائلهاوتتئع

بالكتابالعلمفيأعمارهمأفنواالذينالإسلامأئمةمنالمبززونإلاالأمربهذا

إمامصزحفمتى،الأمةعلماءبئنهوماوالسلفالصحابةعليهكانوماوالسنة

وافر.صحيحتائماستقراءعلىذلكبنىأنهعلمناأصليأوبقاعد؟منهم

والبدعة:الأهواءأهلوأما

بهاخرجواالتيوعقائدهممذاهبهمعليهابنواالتيقواعدهمفجميع-

وعلماءالهدىأهلعليهنمقمماإليهشبقوامافيهاليس،والجماعةالسنةعن
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نقضفيالمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ولو":اللالكائيالإمامذلكفييقولكما،والأئمةوالسلفالصحابةمنالأمة

المحدثةوآراءهمالمظلمةأصولهمكانتمذاهبهمحقيقةعنلهمك!ث!ف

ذإ"أخلقالحشومنانتحلوهاوبما،أليقبالتقليدكانت،المنكرةوأقاويلهم

الأمةسلفقولإلىيزعمهلمااستنادولا،سابقشرعإلىتمذهبهفيلهإسنادلا

بعقلهمذاهبهواستخراجبحذقهمخالفيهعلىفخرهإذ،موافقأومخالفباتفاق

للشريعةمعاندأومارقمنافقإلابدعتهإلىيسبقهلموأنه،الدقائقمنوفكره

.(1)"مشاقق

والتدقيقوالتمحيصالاستقراءأهلمنهومنقطعأفيهمليسأنهكما-

كانواوماالأمةوأقوالالسلفولآثارودلالاتهاوالسنةالكتابلأدلةوالتتئع

والعمل.العلممنعليه

منأحدإليهايسبقهملموأصوليبقواعديستدلونماكثيرآفإنهمثتم؟ومن

إلايستخرجوهالمأو،الشرعيةللأدلةتاماستقراءعلىيبنوهالمأو،الأمةعلماء

مسألةفيالواردةالصحيحةالشرعيةالأدلةبعضفيالقاصرنظرهمخلالمن

نفسها.المسألةتلكفيالواردةالصحيحةالشرعيةالأدلةمنيقابلهامادون

المتحزبةالأحزابفياليومهذاأكثرما":خانحسنصديقالعلامةيقول

(2)يسيرون،!المبتدعةوطوائفوالمتصوفةالشيعةفرقمنالمجتمعةوالجموع

علمهمقناطيرعليهايبنونثممنير،كتابولاهدىولاعلمعلىتتأسسلمقواعد

.(41-1/13)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

الأصل.فيكذا(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

والإلفالهوىعننشأتالتيوالشبهةالافتراءمندليللهيشهدلموماوعملهم

.(1)ادوالتقليد

يستدلونأنهميزعمونالتيللفرقالباطلةالأصولمنعددأتأملناولو

تائماستقراءغيرعلبييتجميعهاأنعلسنقففإننا،الكتاببآياتعليها

فيهوليس،وصدقحقكلهاللهكتابأنفيشكولا،الكريمالثهكتابلآيات

وتركواقواعدهمعليهوبنوابعضهأخذوالمالكنهم،الوجوهمنبوجهباطل

الوقتفيوهي-ذلكأمثلةومن،الباطلفيووقعواالهدىعنضقوابعضه

:-المسلكلهذانماذجنفسه

والوعيد:الوعدباب-1

نصوعىدونعالوعيدنصومنقواعدهموالمعتزلةالخوارجبنى-

الوعد.

عالوعيد.نصودونعالوعدنصومنقواعدهمالمرجئةوبنى-

سبحانه:اللهصفاتباب-2

عنفينصودونالصفاتصإثباتنصومنقواعدهمالممثلةبنى-

الله.عنوالكفءوالندالمثيل

عنوالكفءوالندالمثيلعنفينصومنقواعدهمالمعطلةوبنى-

.الصفاتإثباتنصوصدونعنهالنقصونفيالله

.(051):صالأثرأهلعقيدةبيانفيالثمرقطف(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الأمة،أئمةمنأحدإليهايسبقهملموالبدعةالأهواءلأهلالقواعدهذهفكل

تئنلم-أيضآ-وهي،عليهكانواومالأقوالهمالمخالفةتماممخالفةهيبل

أهلصارالتيهيالقواعدوهذه،الشرعيةوالنصوعىللأدلةتائماستقراءعلى

بهاالناسويلزمونعقوالدفاعمذهبهملتقريربهايستدلونوالبدعةالأهواء

عليها.ويحاكمونهم

!ح!!!!6!ح!
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مندكجنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةيهواءأهلاستدلال

الثالثالمطلب

بالقواعدوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالنقضهأالسنةأهلمنهج

الأو!المسلك

بهاالمستدلالقاعدةبدليلالمطالبة

يخلو:لامنهبييتالذيالقاعدةأصل

حرو(.اللهرسولسنةمنحديثآأواللهكتابمن)آيةنضأيكونأنإما.

فمنوالسلفالصحابةمنالإسلامأئمةأحدعنأثرأيكونأنوإما.

بعدهم.

للنصوصىوالتتئعالاستقراءطريقعناستخيرجتالقاعدةتكونأنواما.

وأقوالهم.السلفوعملودلالاتها

يخلو:لاقاعدةكونهاعلالنصئ!إنثم

النصقذلكأنعلىفينمق،المعتبرينالأئمةأحدأقوالفييكونأنإما.

منهوالمعتنالكقيالعامالمعنىذلكأوالأثرأوالسنةأوالكتابمنالمعئن

.الأصولأوالقواعد

ذلك.علىمؤلفهفيهنمت!،مصئفأوكتابفيمدؤنأيكونأن!اما.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

عليهاالوقوفوكيفيةومعرفتهاالقواعدضبطفيالمستقزةالقواعدوهذه

سيكونالتيوهي،(1)(والأصول)القواعدالشريفالعلمهذاأساسياتمنهي

.بعدهوالمسلكينالمسلكهذافيالحديثعنها

أصل:أوبقاعدةوالبدعةالأهواءأهلمنيستدلمنبهيطاتبمافأؤل

منها.القاعدةبنىالتي(والسنةالكتابعمن)النصوالأدلةديوليأن

أمور:ثلانةالمطالبةهذهوسبب

!نقزإنبزقتختمهاتوأ!قل:قولهفيوتعالىتباركربناعليهنضما-1

!نغمجقيرإنيمفآؤأثرؤهدآقتليقنمجمئبآثئوني!:وقوله،!111:البهفرةأ(صديب

الكتابمنعلممنأثارةأوبرهانلهاليسقاعد؟فكل،14الأحقاف:أ(صديايى

تعالى:قالكماشيئا،الحقمنيغنيلاالذيوالخرصىمحفالظنفهيوالسنة

.(2)168أبون!:(تغثونكالاآدئرعلىآتقولوئنجذآجسمتطتنضنعند!م!إن

فيهلأحدليس:الدينأمورمنونحوهاوالعباداتالعقائدبابأن-2

!الا،المعصومالوحيمنأدلتهلهكانتإذاإلاوالتأصيلوالتقعيدالرأيحق

آتقؤخشمانمهريمتهازبئإتماخرتمفل!:تعالىقالكما،(3)علمبغيرالدينفيقولأكان

للدكتورالفقهيةالقواعد،(239-83.235-79)عللندويالفقهيةالقواعدانظر:(1)

.(131-121)صالباحسينيعقوب

.(5/134)الصحيحالجواب:انظر(2)

.(6-5):صالأخنائيعلىالرد:انظر(3)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

(لاتغثونماآلئهعلتقولوأؤآنس!تبهنابرءيترذثزمابآلترتمثركوأؤآنبغترآل!لغىؤآثمقيؤآوماتالن

.133:فعرالأا9

لهاليستوالبدعةالأهواءأهلبهايستدذالتيالقواعدمنكثيرأأن-3

الكتابعلىيبنوهالمأكثرهابل،والسنةالكتابمنالصريحةالصحيحةأدلتها

وخروجهمالحقعنبعدهميكشفماأقوىمنبهافمطالبتهمأصلأ،والسنة

والسنة.الكتابغيرعلىواستدلالاتهموعقائدهممذاهبهمفيوأنهم،عف

أئمتهمبهيصرحكمامقصودهمبينواإذاأنهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

نأعنفضلأموجودالعالمفوقولاربالعرشفوقليسأنهمنوطواغيتهم

والفطرةبالضرورةالفسادمعلومهذا:لهمفيقالالوجود؟واجبفوقهيكون

وبالنقولالشرعيةالسمعيةالإيمانيةوبالضرورةالعقليةالنظريةوبالأدلةالعقلية

مئينتبلغآياتفيذلكعلىالقرآنوبدلالةالبريةخيرعنالمعنويةالمتواترة

عليهاتفقوبماالقرونجميعفيالأمةعلماءمنبالقبولالمتلقاةوبالأحاديث

وماوفطرتها.بجبلتهاالأممعليهاتفقوبماأئمتهامنالهدىوأهلالأمةسلف

سمعيةدلائلأوعقليةبراهينإنهايقالالتيالشبهةمنذلكخلاففييذكر

برهانكمفهاتواالهراء،القولمنأنهاتبينحتىبالاستقصاءعليهاتكلمنافقد

.(1)"صادقينكنتمإن

بطريقوإماعمداإما:الكذبكلامهمأصلالبدعأهلولكن":وقال

وهذا،...كتابهمنموضعغيرفيوالشركالكذببيناللهيقرنولهذا،الابتداع

ولاالعالمداخللاموجودوجودإمكانعلىالمعتبرينإجماعالرازيكحكاية

.(6/355)الكبرىالفتاوى(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الصحابةمنولاتعالىاللهأنبياءمننبيعنينقلأنأحدأيمكنولا،خارجه

،القوليناقفهذاماإلاوشيوخهاأئمتهاأعيانولاالأمةسلفولاالتابعينولا

.(؟)"أصلاصدقلسانالأمةفيلهعمنهذايحكيأنيمكنهولا

هما:،أمرينأحدالمطالبةهذهعلىويترئب

التيالقاعدةدليل(الشبهة)صاحبوالبدعةالهوىصاحبيذكرلاأن-

خرصأويكون،أصلهمنبهااستدلالهفيسقط:والسنةالكتابمنبهايستدل

عالوحي.نصوعنوخروجأعلمبغيرالدينفيوقولأبالظن

يخلو:فلا:والسنةالكتابمندليلهايذكرأن-

الضعيفةالأحاديثمنبهالاستدلاليصلحلامماالدليليكونأنإما-

غيردليليعلىبييتلأنها؟بالقاعدةاستدلالهفيسقط:والموضوعةوالواهية

.-اللهشاءإنالرابعالمسلكفيتفصيلهسيأتيكما-صحيح

كتابمنلكونهنفسهفيبهللاستدلالصالحأالدليليكونأن!اما-

دلالةبإثباتالمطالبةهو:آخر،أميرفيهناالنظرفيبقى:الصحيحةالسنةأوالله

أدلةلأن؟إثباتهالشبهةصاحمتيمكنلاماوهذا،القاعدةتلكعلىالدليلذلك

تتناقفدلالاتها.أنأوباطليعلىتدلأنيمتنع-ويقينأقطعآ-والسنةالكتاب

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

بها:المستدلالقاعدةبدليلبالمطالبة

.(193-5/093)ضرلتعاادرء(1)
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جم!نمنقضفيالهممنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يول:النموذج

الشبهة:

فيالواردةوتعالىتباركاللهصفاتنفيعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

يكونأنيستلزماللهصفاتإثباتأن":المشهورةبقاعدتهم،والسنةالكتاب

."بمحذثليسوالله،حادثةلأجساموا،جسمأالثه

الشبهة:نقض

والجهةوالمتحيزوالجوهرالجسملفظوأما":تيميةابنالإسلامشيخقال

وكذلكإثباتا،ولانفيالاالثهحقفيبذلكسنةولاكتابينطقفلمذلكونحو

المسلمينأئمةوسائربإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدبذلكينطقلم

نفيالااللهحقفيبذلكمنهمأحدينطقفلم،البيتأهلوغيرالبيتأهلمن

.(1)"تاثباإولا

الثاني:النموذج

الشبهة:

اللهبأمرفيهيتصرفمنالكونفيأنعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

السبعةوالأقطابالأربعةوالأوتادالغوث":فيالمشهوربأصلهم،-زعموا-

."الثلاثمائةوالنجباءالأربعينوالأبدال

.(2/527)النبويةالسنةمنهاج(1)
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الشبهة:نقض

نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

النساكمنكثيرألسنةعلىالدائرةالأسماءأما":تيميةابنالإسلامشيخقال

والأبدالالسبعةوالأقطابالأربعةوالأوتادبمكةالذيالغوث:مثل-والعامة

تعالى،اللهكتابفيموجودةليستأسماءفهذه:-الثلاثمائةوالنجباءلأربعينا

عليهيحملضعيفولاصحيحبإسناد!كل!ىالنبيعنمأثورةأيضاهيولا

أبيبنعليعنالإسنادمنقطعشاميحديثفيهمرويفقدالأبدال،ألفاظ

-الشامأهل:يعني-فيهمإن":قالأنه!النبيإلىمرفوعا!طالب

توجدولا،"رجلامكانهتعالىالثهأبدلرجلماتكلمارجلا،أربعين:الأبدال

هذاعلىمأثورةهيولا،الترتيبهذاعلىهيكماالسلفكلامفيالأسماءهذه

توجد!انماعاما،قبولاالأمةعندالمقبولينالمشايخعنوالمعانيالترتيب

عنلهاآثزاإماقالهاوقد،المشايخمنبعفالمتوسطينعنالصورةهذهعلى

المتأخرينأكثرعندالتبسقدالدينعلممنونحوهالجنسوهذاذاكزا.أوغيره

،ردهيوجبماالباطلومن،قبولهيوجبماالحقمنفيهفصار،بباطلهحقه

منفيهوجدوالماكلهبهكذبواقوم:نقيضطرفيعلىالناسمنكثيروصار

التصديقالصوابوإنما،الحقمنفيهوجدوالماكلهبهصدقواوقوم،الباطل

والأثارةالسماء،منالمنزلةفالكتب":قالأنإلى"...بالباطلوالتكذيببالحق

بينويحكم،الباطلمنالحقبهااللهيميزالأنبياء؟خاتمعنالمأثورةالعلممن

رسولنابعدكانواأنهمزعموا!ان":قالأنإلى"...فيهاختلفوافيماالناس

حديثوبأي،؟آيةوبأيةهؤلاء؟،أولومنكانوا؟زمانأيفي:نسألهم"!وو

وجودثبتالثلاثةالقرونمنمتواترإجماعوبأي،؟الستةالكتبفيمشهور
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثلاثة،الأدلةهذهمنإلاتعقدلاالعقائدلأن؟؟نعتقدهحتىالأعدادبهذههؤلاء

،1111:البقرةأ(صنديف!نتزإنبز!نحتمهاتوأ!قل،العقليالبرهانومن

نعتقدفلاريب،بلاالكاذبونفهمالشرعيةالأربعةالأدلةبهذهيأتوالمفإن

.(1)"أكاذيبهم

التحليل:

وأصولهمببعفقواعدهموالبدعةالأهواءأهلاستدذالنموذجينكلافي

عليها،بالدليلبمطالبتهمنقفقواعدهمفجاء،إليهويذهبونيعتقدونهماعلى

منصحيحدليلأوالبتةدليلفيهالهمليسبهماالمستدلالقاعدتينكلاوفي

بهما.استدلالهمفيسقط؟والسنةالكتاب

وو!!!اكع

.(437-11/433)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ال!انيالمسلك

بهاالمستدلبمصدرالقاعدةالمطالبة

بذلهما:ذلكومنبدينها،عنايةالأممأعظمهيالإسلامأمةأنالمعلوممن

بالدينتعلقلهاالتيالعلومجميعتدويننمنالتصنيفوأهلوالأئمةالعلماء

بقواعدعنايتهم:ذلكمقدمةفييأتيأنهفيشكولاوبيانها،وشرحهاوتحرييرها

وأصوله.الدين

طياتهافيجمعتقدالإسلامعلماءمصئفاتأنالمتقزرمنفإنهثئم؟ومن

منوذلكوغيرها،وقواعدأدلةمندينهمفيالمسلمونإليهيحتاجماجميع

الأرضاللهييرثأنإلىالدينهذاحفظمنبهاللهتكقلماومقتضياتدلائل

وديفاللهشرعمنشيءيكونأنالأحوالمنحاليبأفييمكنفلاعليها،ومن

لمنوينقلوهويدؤنوهيحفظوهفلمجميعهاالأمةعنفقدقدوقواعدهوأدلته

بعدهم.

والأصولبالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفبهممافإن،ولذلك

التيالقاعدةتلكفيهاوجدواالذيالكتابأوالمصئفذلكبذكريطاتبواأن

بها.استدتوا

وفوائدها:المطالبةهذهأسبابومن

اللهدينبيانفيهمما4شييكونأنيمكنلاأنهمنآنفأذكرهسبقما-1

القاعدةوجودعدمفإنثئم؟ومن،الإسلامعلماءمصتفاتفيموجودغيروشرعه
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

وإحداثهاابتداعهاعلىالأدلةأقوىمنلهومنهامصتفأيفيبهاالمستدل

وشرعه.اللهدينمنليستوكونها

تلكبطلانعلى-بدولا-شاهدةالإسلامعلماءمصئفاتجميعأن-2

ولذلك؟بها،الاستدلالحيثمنوإماأصلهاحيثمنإمابهاالمستدلالقاعدة

أيضآ--وفيهخفئي،طرفمنلهاإبطالفيهالقاعدةبمصدرالمطالبةفإن

مصنفاتهمفيالإسلامعلماءعليهنصقمالزومبوجوبالشبهةلصاحبتذكير

طريقتهم.عنالخروجوعدم

منبمصدريأتواأنوالبدعةالأهواءلأهليمكنلابأنهنقطعأنخا-3

منذلككانإذاإلا،القاعدةتلكفيه-لهميسخ-الإسلامعلماءمصنفات

.-النقفسفيآخرمسلكلهوهذا-الخطأباب

هما:،أمرينأحدالمطالبةهذهعلىويترئب

التيالقاعدةمصدر(الشبهة)صاحبوالبدعةالهوىصاحبيذكرلاأن-

ويكون،أصلهمنبهااستدلالهفيسقط:الإسلامعلماءمصئفاتمنبهايستدل

الإسلامأهلمنهجعنوخروجهااللهلدينومخالفتهاابتداعهاعلىدليلأ

الصحيح.

يخلو:فلا:والكتبالمصئفاتمنمصدرهايذكرأن-

ومصادرهم:ومراجعهمالبدعةأهلكتبمنالكتابذلكيكونأنإما-

مصنفاتخلؤفإنورذها؟القاعدةنقضفيالسنةأهلعندكافيأذلكفيكون

العلمفيوالتبخروالأثروالسنةالكتابباتباعلهمالمشهود-الأمةعلماء

القاعدةتلكمن-وتقريرهاوتحريرهاالمسائلبجمعوالعنايةفيهوالرسوخ
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الشبهةصاحبطريقةعلىكانمنمصنفاتفيووجودهابها،المستدل

منهخلتكيفإذووهائها،بطلانهاعلىوحجةبرهانلهو؟ومذهبهوعقيدته

وانفردتوالتأليفالتصنيفبدايةمنذالعظاموعلمائهالإسلامأئمةمصئفات

بالنصوعالعنايةعدممنبهعيرفوامامع،؟والبدعةالأهواءأهلمصتفاتبها

.!غيرها؟علىوأصولهمقواعدهمبناءومنمنهاالقواعدواستخراجوفقهها

لهعنايةولا،الدينبمسائللهعلاقةلامماالكتابذلكيكونأن!اما-

الكتبهذهكونعلىالتنبيهعلىالسنةأهلفيقتصروتحريرها:القواعدبتقرير

ويشجبونوتقريرها،القواعدنقلفيبهيوثقولا،ذلكفيعليهيعتمدلامما

ذلكويكون،الكتبمنحالههذهبمااستدلالهموالبدعةالأهواءأهلعلى

.القاعدةبتلكوالبدعةالأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةلأهلكافيآ

فينتقل:السنةأهلعندالمعتمدةالكتبمنالكتابذلكيكونأنواما-

المؤلفخطأكبيانمحقها،هذاالنقفليسفيأخرىمسالكإلىالسنةأهل

بها،الاستدلالفيضلالهأو(الشبهة)صاحبالمستدذخطأأوذكرها،في

ذلك.وغير

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

بها:المستدلالقاعدةبمصدربالمطالبة

القاعدتينأنبيانكليهماففي:السابقالمسلكفيالمذكورانالنموذجان

فيكا!وذلك،الإسلامعلماءمصنفاتفيوجودهمايمكنلابهماالمستدل

نقفهما.
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

هو:ثالثأ،نموذجأهناوأضيف

الشبهة:

القبورلزيارةالرحلوشذالسفرمشروعيةعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.(قربةعليها:المتوقفةالقربةوسيلة)أن:بقاعدتهم،القرباتمنذلكوأن

الشبهة:نقض

المتوقفةالقربةوسيلة)أن:عليهاالمتفقوالقاعدة!:قوله":السهسوانيقال

."مثلهاقربةللزيارةالسفرأنفيصريحة":قولهإلى"(قربة:عليها

:وجوهمنكلامفيه:أقول

الدليلوما،؟والفقهالأصولكتبمنكتابأيفيالقاعدةهذهأن:الأول

.(1)"..عليها.الإجماعنقلمنولابد،؟والسنةالكتابمنعليها

الضحليل:

القبور،لزيارةالسفرمشروعيةعلىالمذكورةبالقاعدةالشبهةصاحباستدل

منالقاعدةتلكفيهذيمرتالذيالمصدريوردبأنبمطالبتهبهااستدلالهفنقضر

ككتبوأدلتهاوالأحكاموتحريرهابالقواعدالعنايةفيالمتخصصةالكتب

صاحبيستطيعولن:أي،معلوملأنه؟محذوفوالجواب،والفقهالأصول

باطل.-إذآ-المذكورةبالقاعدةفاستدلالهمنها،مصدرأفييذكرأنالشبهة

.(89-88)الإنسانصيانة(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثالثالمسلك

العلمأهلمنبهاقالمنبذكرالمطابة

الذينالراسخينالعلمأهلمنعليهابالنص!والأصولالقواعدتعزفإنما

أنهفيشكولامقاصدها،وأدركوادلالاتها،وفقهواواستقرؤوها،الأدلةتتئعوا

منالهدىأئمةثمتابعيهمثمالتابعينثمالصحابةعلماءهؤلاء:مقدمةفييأتي

علىالأدلةأقوىمنذلككانأصليأوقاعد؟علىمنهمأحدنمقفمتى،بعدهم

عليها؟.وتتابعواأجمعواإذافكيفصحتها،

والأصولالقواعدباستخراجالإسلامعلماءعنايةأنالمعلومومن

لهتحشدأنمنأشهروجزئياتهاومسائلهاأدلتهاوبيانوتقريرهاوتحريرها

الصحابةعنالواردةالجامعةوالأقوالالآثارتلكمنذلكعلىأدذولا،الأدلة

النمقمنعنهموتواتراشتهرعغافضلأ،بعدهممنوالأئمةوتابعيهموالتابعين

تقريرفيالجامعةالكليةوالأصولالقواعدمنهوالمعينالأمرذلكأنعلى

فيها.المخالفينعلىوالردعنهاالدفاعأوالاعتقادأبواب

والأصولبالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفبهممافإن؟ولذلك

القاعدةبتلكاستدلواالذينالعلمأهلمنوتقذمهمسبقهممنبذكريطاتبواأن

عليه.بهااستدتواماعلى

وفوائدها:المطالبةهذهأسبابومن

كلهاالأمةفيلهمالمشهودهموالأئمةوالسلفالصحابةمنالعلمأهلأن

بأنبقاعد؟استدلمنمطالبةفإنثئم؟ومن،الدينفيوالفقهوالإمامةبالعلم
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافي:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

!فمتتلؤا:وتعالىتباركاللهقولتطبيقمننولحهوالعلمأهلمنفيهاسلفهيذكر

.11:17!نياء(آفلآلذ!رإنكضترلالغتموت

من:،السابقالمسلكفيذكرهسبقماإلىبالإضافةهذا

صالحسل!وجودوعدم،العلمأهلكلامفيالقاعدةوجودعدمأن-1

منهجهمعنوخروجهبطلانهاعلىدليلبها؟استدلالهفيالشبهةلصاحب

وطريقتهم.

بهااستدلماعلىالعلمأهلمنبالقاعدةاستدلمنبذكرالمطالبةأن-2

لصاحبتذكير-أيضأ-وفيهخفئي،طرفمنلهاإبطالفيهالشبهةصاحبعليه

طريقتهم.عنالخروجوعدمالإسلامعلماءعليهمالزومبوجوبالشبهة

منمعتبربإمايميأتواأنوالبدعةالأهواءلأهليمكنلابأنهنقطعأننا-3

الشبهة،صاحبعليهبهااستدلماعلىالقاعدةبتلكاستدلقدالإسلامعلماء

.-النقففيآخرمسلكلهوهذا-الخطأبابمنذلككانإذاإلا

هما:،أمرينأحدالمطالبةهذهعلويترتب

العلمأهلمنأحدآ(الشبهة)صاحبوالبدعةالهوىصاحبيذكرلاأن-

عليه:بهااستدلماعلىبهايستدلالتيالقاعدةبتلكالاستدلالإلىسبقهقد

منهجعنوخروجهابتداعهاعلىدليلأويكون،أصلهمنبهااستدلالهفيسقط

.الإسلامأئمة

يخلو:فلا:القاعدةبتلكالاستدلالإلىسبقهمنيذكرأن-

ذلكفيكون:والبدعةالأهواءأهلمنهوسبقهالذيذلكيكونأنإما.
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نقضفيالسنةأهلج!نم:ا!ماولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بهابالاستدلالانفرادهفإنورذها،القاعدةنقضفيالسنةأهلعندكافيآ

،-الدينفيوالعلموالفقهبالإمامةلهمالمشهود-الأمةعلماءدونوتقعيدها

بهاوانفردالإسلامأئمةجهلهاكيفإذووهائها،بطلانهاعلىوحجةبرهانلهو

والسنةالكتابعنوالإعراضوالبدعةالهوىباتباعديانتهفيالمطعونذلك

.!؟الجماعةومخالفة

إليهيرتجعممنولاأصلأالعلمأهلمنليسسبقهالذييكونأن!اما.

نقفالاستدلالفيكافيآذلكفيكونوتحريرها:القواعدتقريرفيقولهويعتقد

ذلكفيأو-بعامة-العلمأهلمنيعذلامنإلىمنسوبةلأنها؟القاعدةبتلك

.-بخاصة-القاعدةتلكفيهأوردتالذيالفن

لهم،المشهودالمعروفينالعلماءمنهوسبقهالذيذلكيكونأن!اما.

استدلالهحقلأوخطآ،ذلكعنهفهمأوسندآ،إليهيصخلابذلكالنقللكن

عليهبهااستدلماغيرعلىبالقاعدةاستدلالهكانأو،يحتمللامابالقاعدة

غيرباطلةنسبةإليهالقاعدةبتلكالاستدلالنسبةفتكون:الشبهةصاحب

المعتبرين.العلمأهلمنسل!بدونالشبهةصاحبويبقى،صحيحة

لهم،المشهودالمعروفينالعلماءمنهوسبقهالذيذلكيكونأن!اما.

فيأخرىمسالكإلىالسنةأهلفينتقلوموضعآ:ومعنىسندآعنهذلكوصخ

.(1)سابقموضعفيذكرهاتقدمالتيهيالنقفرر

الفصل.هذافيالثانيالمبحثمنالثالثالمطلب:راجع(1)
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ج!نمنقضفيةش!لاأهلمنهـمجالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

العلم:أهلمنبهاقالمنبذكربالمطالبة

القاعدتينأنبيانكليهماففي:الثانيالمسلكفيالمذكورانالنموذجان

فمنوالتابعينالصحابةمنالإسلامعلماءمنأحدبهمايقللمبهماالمستدل

نقضهما.فيكافيوذلك،أقوالهمفيوجودهايمكنلاوأنه،بعدهم

رح!!!!اكع
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

الرابعالمسلك

عليهئييتمابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال

الأدلةمنغيرهاعلمبنتةهي!انمابذاتها،مستقتةليستوالأصولالقواعد

منها.وم!تقزأةعنها،ونتيجة،للأصولتابعةفهي،المعتمدة

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضرفيفائدة%لمامفيدذلكوفقه

:يقالأن:وتفصيله

موضوعةأو)ضعيفةصحيحةغيرأحاديثعلىمبنتةالقاعدةكانتإذا-

ن!يمبتأوعنهنقلتعمنتصخلاوأقوالآثارأو،ثابتغيرإجماعأو،(واهيةأو

يثبت.ولايصخلاعليهبييتماأنببيانيكونالقاعدةإبطالفإن:إليه

عمنالنصودلالاتعلى-بهاالمستدليزعمفيما-مبنيةكانت!اذا-

فإن:الثابتوالإجماعالصحيحةوالأقوالوالآثارالسنةوأحاديثالكتابآيات

:القاعدةإبطالبهيحصلمما

تدذلاوأنها،الإجماععولذلكالنصولتلكالصحيحةالدلالاتبيان*

عليه.بهااستدذماعلىالبتة

وبطلانها.القاعدةتلكفسادعلىالدالةالصريحةالصحيحةالأدلةبيان-%

القاعدةإبطالفإن:ودلالاتهاالنصوعرراستقراءدعوىعلىمبنيةكانت!اذا-

التيالصحيحةوالأمثلةالنماذجبذكروذلكالاستقراء،صحةعدمبإثباتيكون

وقادحآالكفيةالقاعدةصحةمنمانعآوجودهاويكونالقاعدةعليهاتنطبقلا

الشرعيةوالقواعدواللغةالشرعمنالأدلةبذكرأيضآإبطالهايكونكمافيها،

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يدلممامعتبرةصحيحةالقاعدةتلكتكونأنوتحيلتمغعالتيالعحيحة

صحتهوعدمالمذعىالاستقراءفسادعلى

يحصلممافإن:العلمأهلمنأحدعنثابمبنقليعلىمبنيةكانت!اذا-

:القاعدةإبطالبه

العلمأهلعليهاستدلماأنبالأدلةفيثتت،الاستدلالصحةعدمإثبات*

الأهواءأهلعليهبهااستدللما-منالهفوربما-ومخالفمغايرالقاعدةبتلك

والبدعة.

نقلهفيأخطأفقدالعلمأهلمنالقاعدةتلكعلىنمقمنأنإثباتفى

ذلك.يخالفماعلمتفقونالعلمأهللأن،اجتهادهأو

مبنيةوالمسائلالفروعتلكتكونأن":تيميةابنالإسلامشيخقال

تلكفسقطت،الأصلذلكحكمبئقالسنةعرففمن،فاسدةأصولعلى

.(1)"كلهاالمولدةالفروع

دعوىمجردهيإنماحجتهمفتشتإذاهؤلاءتجدماوكثيرآ":وقال

غيرمنالمشتركبالوصفمعلقالأصلفيالثابتالحكمأنأحدهميظنبأن

،ورأياستحسانبمجردأو،نفسهفيقاماشتباهبمجردبل،ذلكعلىيدلهدليل

البابيبنيوأحدهم،الوصفبذلكتعليقهينبغيالحكمذلكمثلأنبهظن

.(2)4بناؤهسقطعليهاحوققمتىالتيالقواعدهذهمثلعل

.(1/9)لاستقامةا(1)

.(4/04)رضالتعادرء(2)
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نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

:-والأقوالالأصولعليهبمييتمافقهأهميةعلىمنئهأ-القيمابنوقال

والقدريةوالرافضةوالفلاسفةوالملاحدةالقرامطةتأويلاتتأملتإذاوأنت"

والدليل،الحكمفيلهمالمقلدينمنهؤلاءسبيلسلكومنوالجهمية

بالأحاديثعنهالإخبارعنيقصرلاورسولهاللهعنبمضمونهاالإخبارترى

ألسنةوصاغفالوضاعينأيديعملتهمماهيالتيالمصنوعةالموضوعة

معانيكلامهفياختلقواوهؤلاءوضعوها،ألفاظاعليهاختلقوافهؤلاء،الكذابين

بالإسلامنزلتنازلةوما،إالفريقينبينوالسنةالكتابمحنةفياابتدعوها،

ناكبان،المستقيمالصراطوعن،كائدانللإسلامغذؤانفهما،الطائفتينمنإلا

الكلامأحسنالمحزفونإليهيصرفمارأيتفلو،جائرانالسبيلقصدوعن

والتأويلاتالباطلةالمعانيمنوعليموبيالزهدىبكلوأحقهوأفصحهوأبيف

تعجبفتارةسربا،الأرضبطنفيوتتخذعجبا،ذلكمنتقضيلكدتالفاسدة

وحل،بالإسلامنزللماتتوجعوتارة،تضحكوتارةتبكيوتارة،تغضبوتارة

فضائحهموبيانهؤلاءعوراتفكشف،الأنعاممنأضلهمممنالوحيبساحة

.(؟)"اللهسبيلفيالجهادأففلمنقواعدهموفساد

الباطلة؟التأويلاتتلكعلىحملتهمالتيهيالفاسدةالقواعدفهذه":وقال

.(2)"العوانالحربوبينهابينهابل،الوحينصوصتلائملارأوهالأنهم

بإبطالبالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنهأهلينقفيىنماذجومن

عليه:بنيتبنقفمابهاالمستدلالقاعدة

.(103-1/299)المرسلةالصواعق(1)

.(1/134)السابقالمصدر(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نمالثائ:الفصل

للأصهولالتابعةبالممهمادروالبدعة*هواءأهلاهـستدلال

الشبهة:

القبور،لزيارةالرحالشدمشروعيةعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

بقاعدتين:

.(قربةإليهاسفيركلكان،قربةزيارةكلكانت)إذا-1

.(قربةعليها:المتوففةالقرتة)وسيلة-2

الشبهة:نقض

الانتقالتستدعيلأنها؟"للسفرشاملةوالزيارة":قوله":السهسوانيقال

."الكريمةالآيةعليهنصتالذيالمجيءكلفظالمزور،مكانإلىالزائرمكانمن

الرحالتشدلا"!رو:قولهولكنللسفر،شاملةمطلقةالزيارةأنهب:أقول

(1)"الأقصىوالمسجدهذا،ومسجدي،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلا

.فسادهعلىستطلعالرسالةصاحبذكرهالذيوالتأويل،الإطلاقلذلكمقتد

ليستقبيرزيارةكلفإنوالربا،والزكاةكالصلاةمجملالزيارةلفظأنعلى

النبي!زارفلما،جائزةغيروالبدعيةالشركيةالزيارةبأنللقطع؟بالإجماعقربة

.!فعلهمنالسفريثبتولا،الزيارةلمجملبيانآالفعلذلكوقعالقبور

كما-قربةوهوللسفرشاملأيضآالمساجدمطلقإلىالخروجأنمع

والخصم،قربةأيضأالثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىالسفرفيكون،-بيانهسيأتي

به.يقوللاأيضآ

تخريجه.تقدم(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

والأذكارالمبتدعةالصلواتلجميعشاملانوالذكرالصلاةوكذلك

الصلواتتلكجوازللزمالإطلاقاتتلكبمثلالاستدلالسوغفلو،المحدثة

المحدثة.والأذكارالمبتدعة

."قربةإليهاسفركلكان؟قربةزيارةكلكانتوإذا":قوله

،-بيانهسيأتيكما-فاسدةوهيالآتيةالقاعدةعلىمبنىإماهذا:أقول

فاسد.الفاسدعلىوالمبني

لفظكونمنآنفأتقدممافالجوابللسفر؟شاملةالزيارةأنعلىمبنيأو

تشدلا":حديثوكون،لإجمالهبيانأ!ىالنبيفعلووقوعمجملأ،الزيارة

الزيارةشمولتسليمتقديرعلى-الزيارةلإطلاقمقيدأالحديث"الرحال

.-للسفر

فإذاوبأحد،بالبقيعأعحابهقبورلزيارة!ووخروجهصحوقد":قوله

."أولىالشريففقبره!ووقبرهغيرقبيرلزيارةالانتقالمشروعيةثبت

دونهوالذيالانتقالمشروعيةهوإنماالمذكوربالحديثالثابت:أقول

وهوالسفرهومشروعيتهتنكرالذيوالانتقالأحد،ينكرهولا،للزيارةالسفر

بثابت.ليس

"(قربةعليها:المتوقفةالقربةوسيلة)أنعليها:المتفقوالقاعدة":قوله

."مثلهاقربةللزيارةالسفرأنفيصريحة":قولهإلى
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

:وجوهمنكلامفيه:أقول

الدليلوما،؟والفقهالأصولكتبمنكتابأيفيالقاعدةهذهأن:الأول

عليها.الإجماعنقلمنولابد،؟والسنةالكتابمنعليها

ركعتينفيهوالصلاةقباءمسجدإتيانبأنمنقوضةالقاعدةهذهأن:والثاني

الثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىسفرفإنه،بقربةليسقباءإلىالسفرأنمع،...قربة

،...قربةالثلاثةالمساجدغيرفيالمسجدتحيةوكذلك،الرحالإليهاتشدالتي

،...قربةقراءتهماأوالآيتينلتعليمالثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىالغدؤوكذلك

مسجدإلىالسفرأنمع،...قربةالثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىالخروجوكذلك

فيوسيلتهأنمعقربةاللهبيتدخولوكذلك،بقربةليسالثلاثةالمساجدغير

فيكذا،بقربةليس-الحجبةيأخذهاالتيالرشوةدفع:أي-بعفالأحيان

دفعوالأمكنةبعفالأزمنةفيوسيلتهأنمعقربةالحجوكذلك،الفقهكتب

شيء.فيالقربةمنليستوهي،والخفارةالمكس!اعطاءالرشوة

نوعين:علىالقربةأن:والثالث

والضحىالليلكصلاةبخصوصهالشارعمنفيهالترغيبوردنوع-1

وغيرهما.

فيالترغيبوقعبل،بخصوصهالشارعمنفيهالترغيبيردلمونوع-2

فييردلمفإنه،الراتبةعقبالظهربعديؤديالذيكالنفل،أفرادهمنوهيعام

.أفرادهمنوهوالتطوعمطلقفيالترغيبوردإنمابل،حديثفيترغيبحقه

النوعمنهيالتيالقربةوأما،بالذاتقربةالأولالنوعمنهيالتيوالقربة

خصوصفيحديثيثبتولمالقبور،بزيارةالأمرعمومفيداخلةفإنهاالثاني

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نماالماول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

هنالكفيماحقيقةفالقربة،-تقدمفيماعرفتكما-قربة!وقبرهزيارةكون

منقبربزيارةالقربةهذهتحصلبلالسفر،عليتوقفلاوهو،الزيارةمطلق

"!وو.النبيقبرزيارةهوالكاملفردهكان!ان،وقريتهالزائربلدقبور

الزيارةهيالقربةبل،قربة!ووالنبيقبرزيارةمطلقأننسلملاأنا:والرابع

لا.الرحالتشدلا":حديثبدليلرحل،شدفيهايقعلاالتي

كونهانسلمفلاقربةحروالنبيقبرزيارةمطلقكونسلملوأنه:والخامس

آخرأمرأوالنبويالمسجدلزيارةيسافرأنلجواز،للزيارةالسفرعلىمتوقفة

فحينئذ"حرو،النبيقبريزورالطيبةالمدينةوصولبعدثموغيرها،التجارةمن

السفرمطلقفيكون،الزيارةسفرعلىلاالسفرمطلقعلمتوقفةالزيارةتكون

التقريب.يتمفلا،ذاكدونهذاالخصمومطلوب،الزيارةسفرلاقربة

عنها،الشارعينهلموسيلةهيإنمافهيالقاعدةهذهسلمتلوأنه:السادس

.(1)""الرحالتشدلا":حديثبدليل،عنهالشارعنهىقدللزيارةوالسفر

الشبهةصاحباستدلالفيهانقضرمواضععدةالنموذجهذهففي

والقواعدوالشرعاللغةجهةمنعليهبييتابنقفما؟المذكورتينبالقاعدتين

.الأخرىالمعتبرة

.(19-87):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

مسانالمسلك

أجزائهابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال

سيأتيكما-لأطرافهواستكمالأ،السابقللمسلكتتمةيعذالمسلكهذا

وذلك،السابقالمسلكمنأخصأنههوبالذكرإفرادهوجهأنإلا،-بيانه

:القاعدةأن

مثل:أجزاء،منمركبةتكونقد.

إلاتقوملاوالأعراض،أعراضالصفات":النفاةالتعطيلأهلقول-1

فلا؟بحادثليسسبحانهوالله،حادثةفالأعراض؟حادثوالجسم،بجسم

يستلزمإثباتهالأن؟والسنةالكتابفيالواردةالصفاتبحقائقوصفهيجوز

."التجسيم

مننعقللاونحن،نعقلبماخاطبنااللهإن":التمثيلأهلقول-2

."خلقهصفاتمثلاللهفصفات؟خلقهوبينبينهفيهاالمماثلةلاإالله!مفات

الإيمانيضزالا:المرجئةبعففرققول:مثل،كذلكتكونلاوقد.

ذنب(.

أجزاء:منمركبةكانتإنثم

باطل.هووماحقهومافيهايكونقد.

باطلة.أجزائهاكلتكونوقد.
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نقضفيالسنةأهلجك!نماالماول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

سواءأجزاء،منمركبةتكونالتيالقاعدةهو:المسلكبهذافالمقصود

باطل:هووماحقهومافيهاكانأمباطلةكلهاأجزاؤهاكانت

أجزائها،جميعإلىالنقفوالإبطاليتوتجه:باطلةأجزائهاكلكانتفإن.

يستلزمنقفهكانإذاالأجزاءأحدبنقضيكتفىوقدجزءآ،فتنقفجزءأ

برقتها.نقفالقاعدة

والإبطالالنقضرتوتجه:باطلهووماحقهوماأجزائهافيكان!ان.

علىينضأنالمتعينمنكانوإنحق،منفيهامادونباطليمنفيهاماإلى

باطل.علىبهالاستدلاليصحلاحقمنفيهاماأن

لأجزاءالنقضطريقةأنهو:قبلهوالذيالمسلكهذابينالاشتراكووجه

السابق.المسلكفيذيمرماحسبتكونالقاعدة

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

أجزائها:بنقضبهاالمستدلالقاعدةبإبطال

مركبةفإنها؟السابقالمسلكفيذكرهسبقالذيالنموذجفيالأولىالقاعدة

منجزءين:

.(قربةفهيللقبورزيارة)كل:الأول

.(قربةفهوالزيارةهذهأجلمنسفير)كل:الئاني

قربة.وأنهإليها،الرحلبشذالقبورزيارةمشروعية:والنتيجة

جزءيها:بنقضالقاعدةنقضالسهسوانيأنسبقوقد
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

الشركيةفالزيارة،قربةللقبورزيارةكلليست:الأولالجزءبهنقضرفمما

بقربة.ليستوالبدعية

قربة،يكونالقربةأجلمنسفيركلليس:الثانيالجزءنقفبهومما

بقربة.س!يلالثلاثةالمساجدغيرالمساجدلأحدفالسفر

آخر:نموذجأهناوأزيد

الشبهة:

صفاتمثلاللهصفاتأنعلىالتمثيلأهلمنوالبدعةالأهواءأهلاستدل

لاونحن،ونعقلنفهمبماالقرآنفيخاطبناتعالىالثهأن":بقاعدتهم،خلقه

حملهوجببشيءالغائبعنخاطبنافإذامشاهدأ،كانماإلانعقلولانفهم

."الشاهدفيالمعلومعل

الشبهة:نقض

وصفاتهاللهأسماءفيوأتباعهمالرسلسبيلعن"الزائغون:عثيمينابنقال

...ومعطلة،ممثلة:قسمان

الممثلة.:الأولفالقسم

المخلوقين،صفاتيماثلوجهعلىالصفاتللهاثبتواأنهم:وطريقتهم

ذلك.ونحووأعيننا،وأيديناكوجوهنا،وعينانويدان،وجهلته:فقالوا

قالوا:،ونعقلنفهمبماالقرآنفيخاطبناتعالىالثهأن:ذلكفيوشبهتهم

بشيءالغائبعنخاطبنافإذامشاهدآ،كانماإلانعقلولانفهملاونحن

الشاهد...فيالمعلومعلىحملهوجب
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نقضفيالسنةأهلجس!نميول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

...فصحيح:"ونفهمنعقلبماخاطبناتعالىاللهإن":قولهموأما

فيالمعلومعلىحملهوجببشيءالغائبعنخاطبناإذا":قولهموأما

وجهين:منفجوابهالشاهد":

المقدسة،نفسهإلىمضافأبهأخبرإنمانفسهعنبهاللهأخبرماأنأحدهما:

المماثلةمنهيفهمأنلأحديمكنولا،لمخلوقاتهمماثلألابهلائقأفيكون

الخطابمدلوليعرفولم،قدرهحقيقدرهولم،تعالىاللهيعرفلممنإلا

.السياقيقتضيهالذي

تستلزمالمماثلةلأن،تعالىدتهمرادةالمماثلةتكونأنيمكنلاأنه:الثافي

نأيمكنولا،وضلالكفرنقمالخالقواعتقادهوعلا،جلالخالقنقص

.(1)"والضلالالكفربكلامهتعالىالثهمراديكون

ويدهالثهنزولمنأعقللاأنا":المشبهقالفإن":-آخرموضعفي-وقال

""ونعقلهنعرفهبماإلايخاطبنالمتعالىواللهذلك،منللمخلوقمامثلإلا

أوجه:ثلاثةمنفجوابه

(ءلتف!لت!كيثيوء:نفسهعنقالالذيهوبذلكخاطبناالذيأن:أحدها

قلآ!:فقالأندادآلهيجعلواأوالأمثاللهيضربواأنعبادهونهى،111:الورىأ

آنداذايتهفلآمخعلوأ!:لوقا417:النحلأ(لاتغقونتغقؤؤآشرآدئةإنآلأفثاذيتهتقينلوأ

يتناقف.ولابعضابعضهيصدقحقكلهتعالىوكلامه،122:البقرةأ(ؤآنمغتغتمولت

صالحبنمحمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموعضمن-التدمريةتقريب(1)

.(112-4/911)-العثيمين
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بلى،:فسيقول،؟الذواتتشبهلاذاتأدتهتعقلألست:لهيقالأنثانيها:

كالقولالصفاتفيالقولفإن؟الصفاتتشبهلاصفاتلهفلتعقل:لهفيقال

تناقف.فقدبينهمافرقومن،الذاتفي

ويختلفالأسماءفييتفقماالمخلوقاتفيتشاهدألست:يقالأنثالثها:

المخلوقاتبينالتباينعقلتإذا:لهفيقال،بلى:فسيقول،؟والكيفيةالحقيقةفي

الخالقبينالتباينأنمع-والمخلوقالخالقبينتعقلهلافلماذاهذافي

.(1)"!؟-والمخلوقالخالقبينمستحيلالتماثلبل،وأعظمأظهروالمخلوق

خلقهبصفاتاللهصفاتتمثيلعلىالممثلةاستدلال:النموذجهذاففي

السنةأهلنقضهاأجزاء؟منمتركبةالقاعدةكانتولما،المذكورةبقاعدتهم

ولموجههعلىيفقملمالذيالحقمنفيهامابيانمعجزءا،جزءاأجزائهابنقض

.والإبطالالنقضرإليهنوخهالذيالباطلمنفيهاوما،موضعهفيبهيستذل

ورث!!!اكع

.(47):صالمثلىالقواعد(1)
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الرابعالمبحث

بالعقلالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالعقلمنزلةالضمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة:الأو!المطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:السانيالمطلب.

بالعقل.

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالضالت:المطلب.

بالعقل.والبدعةالأهواء
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابحالمبعث

بالعقلالاستدلإل

التمهيد

السنةأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة

قواعدهممنجملةمعرفةالسنةأهلعندوحجيته(1)العقلمنزلةيبئنمما

ومنها:،البابهذافي

ورسوله،اللهعنجاءلماوالقبولوالإذعانوالانقيادالتسليموجوب-1

تضىإداؤلائؤيمتهيمؤصمزؤماكان!:جم!ليهقال،معارضةولاتشكيكولاتأخردون

قييتا(ضقلاضحلققذؤريحموتهفىآلتةيغصىؤمنآقيهتميمقآلجتزةقمتكونآنآقراز*هلو!يلر!هلآلته

فغرضحون!ض!همفينلهقا!بتتهئمؤرعمولهءليخكتمألتهإلىدمموأ!ادا!:تعالىلوقا136:لأحزابا1

أمور:أربعةعلىيطققالسلفعرففيالعقل(1)

جرىالذيالعاقلوبينعنهالقلمرفعالذيالمجنونبينبهايفرقضروريةعلوم-1

التكليف.مناطوهذا،القلمعليه

يحقدفيماداخلوهو،يضرهماوتركينفعهمافعلإلىالإنسانتدعومكتسبةعلوم-2

مذحمنالقرآنفيوما،الأولمنكان!انذتمهذاعدمومن،العقلمناللهعندبه

.النوعهذافيهيدخليعقللامنوذتميعقلمن

.الممدوحالعقلاسمفييدخلماأخصمنوهو،بالعلمالعمل-3

.الإنسانيعقلبهاالتيالغريزة-4

.(026،263)عالمرتادبغيةانظر:
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

علهئمآلبصمجفآنيخافوئآتمآتتابوأآرنرضىقلوبهمآفي!كامذمجينو!ثإيألوأآلحققميكن!إن

شت!ليخكرءهيو!مهلرلألتهإلىدممؤأإذاآقؤيميينتليذ!إتماكأنآلظانو%همأوؤثصكتلوزسموئه؟ء

.151-84:لنورا1(لمقل!ونآهمؤأ*ؤثسكؤآطغتأمتعقاتقولوأأن

آكخقمت!آتؤتم:تعالىقال،بيانأعظموبتنه،وأتمه،الدينهذااكملاللهأن-2

سبحانه:وقال،13:المائدةا(ديماآقيشلمثكمؤرصحيتيغتتىغلتكتمؤآئمضتدينكتمثكتم

ث!لغ!ؤترئآ:!لوقا!44:المنحل1(إتجيئنينذقايل!ابب!ني!تلآلذ!روآنرئتآإليك!

.!89:لحنلا9(لثئءليئتطسماآتيهت!ت

غايةفيهوبلتضاذ،ولاتناقف،ولافيه،اختلافلاسبحانهالثهدين-3

سبحانه:قال،(1)المعنىجهةومن،اللفظجهةمنبعضأ،بعضهيصذق،الإحكام

.182:النساءأ(!يينآخنتعاتؤجدوأييومجندغتر%لتومقؤتؤكأن!اآتقزتتذترونآقلآ!

تعالى:قال،كتابهمنمواضععدةفيالظنيتبعونالذينسبحانهاللهذم-4

وقاآلطنإلأتتبعو!إنشئطييمنتهاآدتهآلرلمفآوإتآويهوآفتت!قيتموهآآقآءإلأ!إق!

""
قييمقءبهقمؤقا!:تعالىلوقا!23:النجم9(آالذخزيهمقنمممجآةؤتقذآلأنفسىتقؤى

وإنتيهغ!:نهسبحالوقا!28:النجم9(ش!ئا1لحتيمنيغنىلاآلطنؤإنإلأآلطنتتبعونإن

(مخرصونإلأممتمق)قلطنآالأتتيمونإنآطرسميليغنيصبمفوكلاؤضبىآففقز!آ

لاالذيالظنيتبعأنفلابذالرسولخالفمنوكل166:!نويوالأنعام:611،أ

بها؟يستدذحجةفيهوله،قالهمايعتقدممنكانفإنشيئأ،الحقمنيغني

قياسأتكونقدالحجةوتلكشيئأ،الحقمنيغنيلاالذيالظنغايتهكان

.(821-2/818)الاعتصامانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وأ،وعملهقولهاتباعيجبلالمنتقليدأأو،ضعيفآأوكاذبأنقلأأوفاسدأ،

.(1)الشيطانإلقاءمن-الحقيقةفي-وهواللهمنأنهاعتقدواإليهمألقيخطابأ

وأصحاب،السليمةالعقولىذويعلىوأثنى،بالعقلآدمبنياللهكزم-5

الكونيةالثهآياتفيوالتفكربالتدئرالعقلإعمالعلىوحثالنترة،الألباب

لأزفيؤآآل!ئتنؤدئطيئفيإت!:سبحانهقالالمتلؤة)2(،والشرعية،المنظورة

تذكز!إتمآ:سبحانهوقال1190:عمرانآلأ(آلأئئبلأتمزلأؤلىوآلنهارآلئليؤ،ختنف

خلقت(!قفآلإبليإذتنظرونآقلآ!:تعالىوقالهأوالزمر:9،الرعد:91أ(آلأئتتأؤلوأ

.411:ومحمد،82:النساءأ(انآئقزتتذترونآفلأ!!71:الغاشية1

ومما،تتعداهلاإليهتنتهيحدأ-إدراكهافي-للعقولسبحانهالثهجعل-6

ذلك:يقزر

تعفقسواء،ناقصقاصرالأشياءجملةمنالواحدبالشيءالعبدعلمأن-أ

.محسوسمشاقدأمروهذا،أحكامهأوأحوالهأوصفاتهأوالشيءبذات

إلاالزمانعليهيأتيلا-أدركهأنهالأمرفيزعموإن-الإنسانأن-ب

وكل،ذلكقبلأدركيكنلمماعلمهمنوأدرك،عقليكنلممافيهعقلوقد

،معلومدونبمعلويمعندهذلكيختصولاعيانآ،نفسهمنذلكيشاهدأحد

حكم.دونفعلولا،صفةدونبذاتولا

:أقسامثلاثةإلىالعلماءعندتنقسمالمعلوماتأن-ج

.(111-011،(68-13/66)،(21/468)الفتاوىمجموع:انظر(1)

.(502)صالتفرقوتركالجماعةلزوموجوبانظر:(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلمندكلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

وعلمه،بوجودهالإنسانكعلم،فيهالتشكيكيمكنلاضروريقسم.

.يجتمعانلاالضدينوأنالواحد،منأكثرالاثنينبأن

به،العلمإلىطريقلهيجعلأوبه،يعلمأنإلاألبتةيعلمهلاوقسم.

لا،أوبهالعبدعلميعتادماقبيلمنكانتسواءعنه،المغيباتكعلموذلك

القاصيبالبلدوعلمهشبر،بمقدارعنهمغتبهوممارجليهتحتبماكعلمه

البحارفيوماالسماواتفيبماعلمهعنفضلأعهد،بهلهيتقذملمالذيعف

التفصيل.علىالنارأوالجنةفيوما

الممكناتهووذلكبه،يعلملاأنويمكنبه،العلميمكننظريوقسم.

إخبارأ)1(.بهايعلمأنإلابأنفسها،لابواسطةتعلمالتي

السنة،أهلعندوحجيتهالعقلمنزلةبيانإلىأعودالقواعدهذهتقريروبعد

التاليتين:النقطتينخلالمنوذلك

النقل:معالعقلتوافقمنالسلفموقفمعرفة:الأولى

والسنة،الكتاببهجاءلماوالقبولالتسليمهووالواجبالمتعئنأنسبق

أداهمنوأعظم،الواجببهذاقاممنأول-لهمالثهغفر-السلفكانوقد

والسنة-الكتاببهنطقماإثباتعلى-كلهمكانوافقد،بهوامتثلوجههعلى

يقلولموأعجازها،صدورهافييدفعوالم:آخرهمإلىأولهممنواحدةكلمة

منشيءكانولومجازها،علىوحملهاحقائقهاعنصرفهايجب:منهمأحد

القضايامنبينهمجرىومالي!ترهم،سائرإلينانقلكماإلينالنقلذلك

.(683-2/183)لاعتصاما:نظرا(1)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

علدلذلك؟منشيءإليناينقللمفلما،الشرعيةالأحكامفيوالمناظرات

.(1)والتعظيمبالإجلالوقابلوه،والتسليمبالقبولوتلقوه،بهآمنواأنهم

يأتي:فيمايتمثلوالسنةالكتاببنصوصالاحتجاجتجاهموقفهموكان

الخبرية،بالمسائلعالمتعققةالنصوبينالبابهذافيالتفريقعدم-1

،الأحكاموبابالعقيدةباب:أي،العمليةالطلبيةبالمسائلالمتعلقةوتلك

بهافاحتجواواحد؟شتنعلىوأجروهاواحدأ،أمرأكلهافيهاالأمرجعلوابل

كله.ذلكفي

فمتىعوو،النبيعنصحتهاهوبالسنةالاحتجاجفي-عندهم-العبرة-2

عليه،يدلماواعتقاد،قبولهوجب!صاللهرسولعنصحيححديثورد

الأحاديثمنكانسواءوعملأ،علمأعليهيدلبماوالاحتجاج،فيهبماوالعمل

لآحاد.اأحاديثمنأوالمتواترة

ومعانيهما،يقينيةقطعيةدلالتهماوأن،والسنةالقرآنبدلالةالاحتجاج-3

.(2)مفهومة

يقبللاأنه:بإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهاالمتفقالأصولومن

عندهمثبتفإنهم؟قياسهولامعقولهولابرأيهلاالقرآنيعارضأنقطأحدمن

وأن،الحقودينبالهدىجاءالرسولأنالبيناتوالآياتالقطعياتبالبراهين

به.يقتدىالذيالإمامهوالقرآنفكان،...أقومهيللتييهديالقرآن

.(2/584)الاعتصام،(1/94)الموقعينإعلام:انظر(1)

.(94-1/87)والنقلالعقلموافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهجانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةا!ماهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ورأيبعقلالقرآنعارضأنهالسلفمنأحدكلامفييوجدلاولهذا

:يقولأنعنفضلأ،والنقلالعقلهذافيتعارضقد:قطقالولا،وقياس

يؤؤل.أن!امايفؤضأنإماوالنقل،العقلتقديمفيجب

وتنسخها،تف!رهاأخرىبآيةإلاالآيةمعارضةيقبلونالسلفيكنولم

،قرآنإلايعارضهلاالقرآنأنعلىمتفقينفكانواتف!رها،ور!ك!الرسولبسنةأو

.(1)وقياسومعقولرأيلا

وحجيته:العقلمنالسلفموقف:الثانية

ويئضح،والاعتدالبالوسطية-وغيرهالبابهذافي-السلفموقفيتميز

دأتي:طخلالمنذلك

يكملوبهوصلاحها،الأعمالوكمالالعلوممعرفةفيشرطالعقلأن-1

بمنزلةفيهاوقوةالنفسفيغريزةفإنه،بذلكمستقلأليسلكنه،والعملالعلم

إذاالعينكنوركانوالقرآنالإيماننوربهاتصلفإن،العينفيالتيالبصرقوة

وحدهيعجزالتيالأموريبصرلمبنفسهانفردوإنوالنار،الشمسنوربهاتصل

أمورأ-عدمهمع-والأفعالالأقوالكانتبالكئيةعنرلوإنإدراكها،عن

للعقلالمخايفةوالأقوال،ناقصةالعقلعدممعالحاصلةفالأحوال،حيوانية

.(2)باطلة

التياليقينيةوالبراهينالعقليةالأدلةعلىاشتملقدالكريمالقرآنأن-2

بآتجتتترلهصقتاآزشتتا!تقذ:تعالىقولهذلكعليدل،الإلهيةالمطالبتعلمبها

.(03-13/28)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(339-13/338)السابقالمصدر:انظر(2)
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جم!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

لحججواالمعجزات:(تلبيناا)ف،!52:الحديد1(لميزأت!ؤاب!تآضقهصؤآئرئا

هو(و)الميزان،الصادقالنقلهو(و)الكتاب،القاطعاتوالدلائلالباهرات

تشهدالذيالحقوهو،-وغيرهماوقتادةمجاهدبذلكف!رهكما-العدل

الميزانوهذا.(1)السقيمةللآراءالمخايفة،المستقيمةالصحيحةالعقولبه

المختيفينبينويفزقالمتماثلينبينفيسؤى،وخلافهبمثلهالشيءاعتباريتضمن

.(2)والاختلافالتماثلمعرفةمنوعقولهمعبادهلهطرفياللهجعلهبما

مابهايثبتالتيالعقليةالمقاييسوهي،القرآنفيالأمثالاللهضربوقد

والسنة،الكتاببهاجاءقداليقينيةالأدلةوخلاصة،الدينأصولمنيخبر

.(3)المبتدعةالطرقمنوأنفعوأقربأقوىالعقليةالطرقعلىودلالتهما

عنينفكلاالصحيحوالسمع،للمعقولمطابقةالسمعيةالحججأن"-3

بصاحبه،أحدهماوقرنبينهما،الثهؤضلنصيرانأخوانهمابل،الصريحالعقل

آغتىفضآؤآقذةؤآتصثراصعاثهغييووجعقتاضتهتبهتمإنييخآضتهنهتمؤتقذ!:تعالىفقال

تايهموحاقآلتهئاتنتيئو!حختإذكألؤأيثئييمنآئدتهمؤلأإتضنرممئمؤلأصثهتمغتهتم

والفؤادوالبصرالسمعوهيالعلومبهينالمافذكرالأحقاف:62!أ(وني!تهزكالؤأبهء

آلضيير(آضفقاتخافيآؤتغقلتؤبمآلهتئقعؤقالؤا!:تعالىوقال،العقلمحلهوالذي

!إن:تعالىوقال،والعقلالسمعموجبعنخرجواأنهمفأخبروا!1الملك:.أ

لقؤرلأتنتينفدفيإن!،231:والروم،67:!نويأ(يمتمعوئلقؤولأتنخديكيت

.(4/531)العظيمالقرآنتفسيرانظر:(1)

/52)(19/176،288)الفتاوىمجموع،(382)ص،المنطقيينعلالردانظر:(2)

539).

.(19-8/09)التعارضدرء،(2/011)السنةمنهاج:انظر(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

!42:أمحمد(لفآأقفاقلوبفىأشأتقرءالتنو!قذتآفلأ!:لوقا!4الرعد:أ(يغعلوئ

آتقؤل(آقلرتذتروأ!:قولهومثله،بعقولهموتدبرهبأسماعهماستماعهإلىفدعاهم

ؤمموآلمتتخعآل!آؤققمثته،لتنكأنىر!دلديلثفيإن!:تعالىوقالالمؤمنون:86!أ

،عبادهعلىحجتهبهماوأقاموالعقلالسمعبينسبحانهفجمع!37:أق(شتهيد

حجةكالمدليوالعقلالمنرلفالكتابأصلأ،صاحبهعنأحدهماينفكفلا

لعقولنايكنلمماعزفناالذيفهو،العظمىالحجةهووكتابه،خلقهعلىالله

؟مفزعغيرهإلىولا،مذهبعنهلأحدفليسأبدأ،بإدراكهاستقلالهاإلىسبيل

فإليهعنهذهبفمن،يوضحهوملتبسيستبينه،ومشكل،يعلمهمجهولفي

إلىالمرشدهوبالحقيقةكانإذ،خصيمهيحاج(1)هبفحكمهدفعومن،يرجع

منرذفمن.حاجةأعظمإليهابالعبادالتياليقينيةوالمعارفالعقليةالطرق

لأحديكنولموعاند،كابرفقد؟قضيتهودفع،حكومتهوالنظرالبحثمذعي

:يقولأنلأحدوليس،عندهالصوابتقريرولامحاخفولاإفهامهإلىسبيل

حكمرذفقدحكمهردمتىفإنه؟العقلبحكمبلبحكمهراضيىغيرإني

.(2)"والعقلالكتابوعاندالصريحالعقل

ينافيلاوأنه،السمععليهدذمماكثيرعلىيدذالصريحالعقلأن-4

إثباتعلىيدلالصريحالعقلأن:ذلكأمثلةومن،الشرعيةالنصوصموجبات

وبكمال،الصفاتعنالذاتتجزدبامتناعيقضيفإنه؟وتعالىتباركلتهالمفات

الصفتينبإحدىيوصفلملوسبحانهاللهوأن،بالصفاتالمتصفةالذات

.()قبتم:الصوابولعلكذا،(1)

،(81-12/85)الفتاوىمجموعوانظر:،(459-2/457)المرسلةالصواعق(2)

.(7/439)التعارضدرء
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الكمالصفاتإثباتوجوبعلىذلكفدل.بالأخرىوصفهللزمالمتقابلتين

وإثبات،كمالهصفاتضاذماونفي،النقصصفاتعنوت!زيهه،سبحانهلئه

.شيءكمثلهس!يلالثهأن

فإنهم،المنقولبصحيحيحتجونكماالسلفأن:كلهذلكونتيجة-5

الأدلةويعذون،المنقوللصحيحالموافقالمعقولبصريحأيضأيحتجون

إلىالعقولتوجيهفيالأدلةأنواعأعظموالسنةالقرآنفيوردتالتيالعقلية

وأيسرها)1(.الطرقبأقربالحق

العقلأنأو،والقياسالرأيذمتفيدعكثيرةنصوالسلفعنجاءت-6

معقولاتشميعماأو،الكلامعنفيهاينهونأو،الشارعخبرفيلهمجاللا

والسنةالكتابأنالسلفاعتقادمنتقدمماوبينذلكبينوالتوفيقونظرآ.

للنقلالموافقالصريحبالعقلواحتجاجهم،العقليةالأدلةعلىيشتملان

منها:،عديدةوجوهمنبينهماالتوفيق؟الصحيح

وأالكتابمنأصليإلىيستندلاكانإذاوالعقلوالقياسالرأيأن-أ

فهوذلكمنشيءإلىيستندكانإذاوأما،بالذمالمرادفهوالإجماعأوالسنة

وشريحسيرينوابنكالحسن-التابعينمنجماعةعنجاءولذامحمود،

المجزد.بالرأيالقولذمجيادبأسانيد-والشعبي

.الاعتقادفيالمحدثةالبدع:الآثارهذهفيالمذمومبالرأيالمرادأن-ب

موافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهج:-العقلمنالسلفموقفبيانفي-انظر(1)

الصفاتفيمذهبهمالمبتدعةعلهابنيالتيالأصول،(161-1/95)للنقلالعقل

(1/189-197).
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نقضفطالسنةأهلمنهـمج:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

عليهاتفقأو،الصحيحةبالسنةثبتأو،وبئنهالكتاببهنطقماأن-ج

وقياسأوبرهانأكلامآأوونظرآ،معقولأيعارضهأنلأحدفليس؟الصالحالسلف

عامأ.كليأعلمأباطلأنهعلمفقدذلكيعارضماكلبلأصلأ،عقليأ

،بالاستحسانالأحكامفيالقولهوالمذكورةالآثارفيالمذمومالرأيأن-د

أصولإلىردهابعفدونإلىبعضهاالفروعوردبالأغلوطات،والتشاغل

السنن.

معالعقليالنظرإعمال:وهوواحد،معنىإلىراجعةالأربعةهذهوجميع

وجهلأ.غلطأإماوقصدآ،إما؟السننطرح

كانوإنوالسنةبالكتابإلاالمؤمنينبينتفصللاالنزاعمواردأنهـ-

مختلفة،متفاوتةالعقولقوىأنوذلك،بعقلهيقولهمايعرفالمتنازعينأحد

قولالمتنازعينبينيفصلأنيمكنفلا،بالمعقولالمجهوليشتبهماوكثيرآ

السماء،منالمنرلالكتاببينهميفصلوإنمامعقوله،ولاشخممعتن

تعالى.اللهعنبلغهفيماالمعصومالمبعوثوالرسول

جهةمنإلاتعلملاالتفصيلوجهعلىوصفاتهبأسمائهاللهمعرفةأن-و

علىودلالتهوتنبيههبخبرهوإما،بخبرهإما؟والسلامالصلاةعليهالرسول

وصفهأو،نفسهبهوصفبماإلاالثهنصفلا:يقولونولهذا،العقليةالأدلة

.(1)ه!رسولهبه

الجهميةتلبيسبيان،(354-51/351)بطاللابنالبخاريصحيحشرحانظر:(1)

.(29ه-13/287)الباريفتح،(85.-2/848)الاعتصام،(1/4748-22)
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م!صجنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الاءولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهالعقلمنزلة

الأهواءأهلعندوحجيفالعقلمنزلةبيانفيالخوضقبليحسنلعله

عندهم.العقلمعنىبيان؟والبدعة

منها:،عديدةتعريفاتله-والمتكلمينالفلاسفةا!طلاحفي-فالعقل

بحقائقها.للأشياءمدركبسيطجوهر:العقل-1

والأقيسة.القضاياوتأليفالمعانيتصؤريحصلبهاالتيالنفسقؤة-2

عليهماوتبعهم،للفلاسفةالقولينوكلا.أربعةمراتبإلىالقوةهذهيق!مونثم

المتكلمين.بعضر

.(1)المتكلمينجمهورقولوهو.الضروريةالعلومبعفمنأنه-3

مرادأ-بعامة-السنةوأهلالسلفأئمةكلامفي()العقلاستخدامويكثر

وعملوالفكرالرأيوهو:،الخاصالاصطلاحيالمعنىذلكمنأعمهومابه

الأئمةسلفواتباعوالسنةالكتابمنهديغيرعلىالمبنتيونتاجهالعقلي

مقصودآالمتقدمينعنديستعمل()الرأيلفظكانحيثضلهما،المعارأو

وردقدبل،الذمبهمرادآإلاالمعنىبهذاكلامهمفيب!أيولم،المعنىذلكبه

أعطاهموهأنبعدالعلمينزعلااللهإن":قولهوهو!وو،النبيحديثفيمرفوعأ

يستفتونجهالناسفيبقى،بعلمهمالعلماءقبضمعمنهمينتزعهولكنانتزاعا،

.(83-1/74)للنقلالعقلموافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهجانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"ويفصلونفيضلونبرأيهمفيفتون

:!الصحابةقولفيمأثورأوردكما

أعداءفإنهم،الرأيوأصحابإياكم":!الخطاببنعمركقول-

.(2)"وأضلواففلوابالرأيفقالوايحفظوهاأنالأحاديثأعيتهم،السنن

اللهرسولمنالرأيكانفإنما،الدينعلالرأيهذااحذروا":وقوله-

منيغنيلاالظنوإن،وظنتكلفههناهووإنما،يريهكاناللهلأنمصيباوو!ك!

.(3)"شيئاالحق

اللهرسولأمرأردرأيتنيفلقد،الدينعلىالرأياتهموا":!وقوله-

بينوالكفارجندلأبييوموذلك،الحقعنآلواماوواللهاجتهادا،برأي!وو

إنافقالوا:،الرحيمالرحمناللهبسماكتبوا::فقالمكةوأهل!صاللهرسوليدي

الله!رسولفرضيقال،اللهمباسمك:تكتبولكن،تقولبماصدقناكقد

،(4)"فرضيت:قال،؟وتأبىرضيتقدترانيعمر،يا:قالحتى،عليهموأبيت

فوالله،دينكمعلىرأيكماتهموا،الناسأيهايا":!تحنيفبنسهلوقول

.(6877)رقم(6/2665)البخاريأخرجه(1)

.(1/231)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولطشرحفياللالكائيأخرجه(2)

حاتم.أبيلابن(6ه7/4)المنثورالدرفيالسيوطيعزاه(3)

المختارةالأحاديثفيالمقدسيوالضياء،(1/72)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه(4)

(1/013).
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"لرددته!صاللهرسولأمرمنأردأناستطيعأنيولوجندلأبييومرأيتنيلقد

منه،شربعدهالذيإلاعامليسدا:!مسعودبناللهعبدوقول-

وعلمائكم،خياركمذهابولكنأمة،منخيرأمةولاعاممنخيرعامولا

.(2)املوينثلمالإسلامفينهدمبرأيهمالأموريقيسونقوميحدثولكن

بهمرادآالمتقدمينالأئمةعند(و)العقل()الرأيلفظورودنماذجومن

:تقدمما

هاهناقلنا:.بالمعقولنقولبللا،:منهمقائلفقال":الدراميقول-1

ليسالمعقوللأن؟منهلكممخرجلاتيهفيووقعغ،السبيلسواءعنضللتم

(1

(2

وجه":الطبريقال.(5/176)ومسلم،(6/2665)البخاريأخرجه:عليهمتفق

نظيرهوالذي،الدينعلىوأمرهالثهرسوللرأىخلاف!هوالذيالرأياتهموا:قولهما

صحيحشرح"خطأذلكفإن،جندلأبىيوماللهرسولبهاخالفناكناالتيآرائنا

المصيرأن"والحاصلحجر:ابنالحافظوقالى،(01/352)بطاللابنالبخاري

فيالبرعبدوابنالمدخلفيالبيهقيوأخرج،...النصفقدعنديكونإنماالرأيإلى

والنخعيوالشعبيوشريحسيرينوابنكالحسنالتابعينمنجماعةعنالعلمبيان

عنالشعبيطريقمنالبيهقيأخرجهماوأما،..المجرد.بالرأيالقولذمجيادبأسانيد

أعيتهم،السننأعداءفإنهمالرأيوأصحابإياكم":قالعمرعنحريثبنعمرو

قالمنذمأرادأنهفيفظاهر"وأضلوافضلوابالرأيفقالوايحفظوها،أنالأحاديث

باللوممنهوأولى،يلامفهذاعليهالتنقيبلإغفالهالحديثمنالنصوجودمعبالرأي

الباريفتح"بالضأويللردهوتكلفالرأيمنعارضهبماوعملالنصعرفمن

(13/289).

.(1/76)سننهفيالدارميأخرجه
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"عليهفيقتصرالناسجميععندبحدودموصوفواحدلشيء

بعقلهمذاهبهواستخراجبحذقهمخالفيهعلىفخرهإذ":اللالكائيقول-2

.(2)الالدقائقمنوفكره

به،معارضتهأو،اللهمنهدىبغيرالدينفهمفيوالعقلالرأيعلىوالاعتماد

وطوائفهم،فرقهمبشتىوالبدعةالأهواءلأهلالعائمالمنهجهو؟عليهتقديمهأو

الحقيقةفيواعتمادهمإلاوشبهةوبدعةهوىصاحبولاالفرقمنفرقةمنفما

تيردهمماعلىويحكمونهاوقطعيتها،صوابهافيرون،وآرائهمعقولهمعلىهوإنما

فيمابحكمهيرضوالم"فإنهم،عليهويقدمونه،وشرعهودينهأمرهمناللهمن

منعواعماوسألوا،مسرىولافيهللفكرمسرحلافيماوشرعوا،وينهىيأمركان

.(3)"فيهالجداليجوزلافيمابالباطلوجادلوا،عنهوالسؤالفيهالخوضمن

جليآ:منهجهممنذلكيتضحالإسلامفيظهرتالتيالفرقفيالنظروعند

قسمته،في!النبيعارضأنهيجدالخوارجرأسعشيعفيتأملفمن

بقياسالأمرعلىواستكبازا،النصمقابلةفيبالهوىحكفاذلكأوليس

رأيفوقرأيلاأنهلعلموقفولو،نفسهبرأيرضيأنهآفتهأليس،(4)؟العقل

اجتهادهملشدةالقزاءلهميقالوكان"حجر:ابنالحافظقال.(5)؟وو!اللهرسول

.(127):صالجهميةعلىالرد(1)

.(1/41)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

.(1/18)والنحلالملل(3)

.(1/18)والنحلالمللانظر:(4)

.(111):صإبليستلبيس(5)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وششبدون،منهالمرادغيرعلىالقرآنيتأولونكانواأنهمإلا،والعبادةالتلاوةفي

.(1)"ذلكوغيروالخشوعالزهدفيويتنطعون،برأيهم

عمرو:لهفقالالعلاء،بنعمروأبيعلىعبيدبنعمروالمعتزلةرأسومز

!ؤإن:عمروأبوفقال!42:أفصلت(آفمغتبينيمنفماهماؤبمغتت!تيملرإؤ!:تقرأكيف

ولكنيعمرو:لهفقالالتاء،بفتح(آفختبينيحن!قماهمالياءبفتح(يتتتغتنأ

فقالالتاء،بكسر"المعيبينمنهمفما"الياءبضم"يستعتبوا!ان"أقرأ:

.(2)برأيهميقولونلأنهم؟أبغفالمعتزلةهنالكومن:عمروأبو

،والرسولالكتاباتباعدينهمأصليكنفلم:للصفاتالنافيةالجهمئةوأقا"

عالكتابنصوبل،قولهمعلىيدذواحدنصئ!والسئةالكتابفيليسفإئه

،...والمعقولبالرأيالتم!كيذعون!ائما،قولهمبخلافمتظاهرةوالسئة

،بالمعقولأضلبأصليفيهيسلكونصاروااتبعهمومنوالمعتزلةالجهمئةفإن

تفزقأفيهفتفزقواالمحف،برأيهمالقدرلوازمفيوخاضوا،العمدةويجعلونه

.(3)"عظيمأ

وخواطرههواجسهفيحكمشيءأدنى"يرىأحدهمفإن:الصوفيةوأما

.(4)"إليهمايلتفتولاوالسنةالكتابعلى

بمعقولهاالدينتفهمالفرقجميعأنتقريرفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

.(21/283)الباريفتح(1)

.(4/074)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

.(96-1/95)النبوات(3)

.(1/231)اللهفانإغاثة(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةا!أهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

المرجئةعدلتوقد":-الصحابةوفهموالسنةالكتابهديعنبعيدأورأيها

باحسان،لهموالتابعينالصحابةوأقوالوالسنةالكتاببيانعنالأصلهذافي

ولهذا،البدعأهلطريقةوهذه،اللغةبفهمهمتأولوهماوعلىرأيهمعلىواعتمدوا

ولهذا؟"والقياسالتأويلجهةمنالناسيخطىءماأكثر":يقولأحمدالإمامكان

برأيهمالقرآنيفسرونالبدعأهلمنوغيرهموالرافضةوالمرجئةالمعتزلةتجد

النبيأحاديثعلىيعتمدونلاتجدهمولهذا،اللغةمنتأولوهوماومعقولهم

علىولاالسنةعلىلايعتمدونفلا،المسلمينوأئمةوالتابعينوالصحابة!وو

لاوتجدهم،واللغةالعقلعلىيعتمدونوإنما،وآثارهمالسلفإجماع

علىيعتمدون!انما،السلفوآثاروالحديثالمأثورةالتفسيركتبعلىيعتمدون

أيفا،الملاحدةطريقةوهذه،رؤوسهموضعتهاالتىالكلاموكتبالأدبكتب

والحديثالقرآنكتبوأما،واللغةالأدبوكتبالفلسفةكتبفيمايأخذونإنما

عندهمهيإذالأنبياءنصوصعنيعرضونهؤلاءاليها،يلتفتونفلاوالآثار

!والنبيعنآثاربلاوفهمهمبرأيهمالقرآنيتأولونوأولئك،العلمتفيدلا

.(1)"البدعأهلطريقةوجعلههذاإنكارفيوغيرهأحمدكلامذكرناوقد،وأصحابه

علىوتقديمهالعقلعلالاعتمادفيالفرواسلكتهالذيالمساررخؤلئهوبئن

دونوالعقلبالرأيالدينفهممجزدأؤلهفيكانالمسارهذاأنوكيف،النقل

إلىالانحرافوعنهمالأمرتطؤرثم،الصحابةوفهموالسنةالكتابمنهدى

العقلتقديمثم،عليهالدينأمورجميعوعرضكلئا،اعتماذاالعقلعلالاعتماد

بذلكقالمنأولوأنبينهما،التعارضوجودادعاءعندمطلفاالنقلعلى

.(151-2/941)نيمالإا(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافي:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلارستدلال

السابق،عنواللاحق،المتقدمعنالمتأخرتقلدهاثم،الجهميةهمإليهودعا

فيه،الطعنأوإنكارهيجوزلاالدينأصولمنمسلمأصلأنهاعلىوتناقلوها

ولاضابطلهاليسعقلياتتسمىالتيالدلالاتأنالمعلوم.ومن..":لا!هل

واعتبرمعقولات،يسمونهماولهمإلاأمةمنمابل،معيننوعفيمنحصرةهي

معقولات،أنهايزعمبدعاالناسبعضيبتدعوقدإلامدةمنمافإنهبأمتنا؟ذلك

النصوعرريعارضمنفيهيكنلمالتابعينوكبارالصحابةعصرأنومعلوم

والقدريةوالمرجئةعلي،خلافةآخرفيحدثواوالشيعةالخوارجفإن،بالعقليات

ويستدلونالنصوعىينتحلونكانواوهؤلاء،الصحابةعصرأواخرفيحدثوا

لماولكن،عالنصوتعارضعقلياتعندهمأنهميذعونلا،قولهمعلىبها

برأيهم،للنصوصالمعارضينهمكانواالتابعينعصرأواخرفيالجهميةحدثت

فيوشوكةظهورلهمصار!انما،...الأمةفيمقموعينقليلينفكانواهذاومع

ودعاهمالناسفامتحنالخلفاءمنقواهممنقواهملماالثالثةالمائةأوائل

جعلهمالذينالهدىأئمةمنأقامهبمنوالسنةالإيماناللهونصر،قولهمإلى

تذكرهماأنهناوالمقصود،...واليقينالصبرمناللهآتاهمبماالدينفيأئمةالله

الأمةعندفيهامعروثايكنعلمللنصوالمناقضةالعقليةالصفاتنفاةالجهمية

المعتزلةمنالجهميةوضعتقدثم،الأمةأكثريسمعهلمابتدعوهولما،ذاكإذ

وما،ذلكيعلمونلاالمؤمنينوأكثر،اللهشاءماالكتبفيذلكمنوغيرهم

الآخر،يذكرهلاماالعقليةحججهمنالنفيعلىيذكروقدإلاالنفاةمنأحدمن

.(1)"عقليةواحدةطريقةعلىيتفقانطائفتينتجدولا

.(3/42)ضرلتعاادرء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:ي!ولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السابقينوطريقةوالسنةالكتاباتباععنالخارجينأنتقدمممافظهر

العقليجعلون؟بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولين

عندهموالمعقولات،لهتابعينوالقرآنالإيمانويجعلون،علمهمأصلوحده

.والقرآنالإيمانعنبنفسهاالمستغنيةالأوليةالكليةالأصولهي

رح!!!!اكع
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

بالعقلوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

العقليةوالمقدماتبالدلائلعنهاوالدفاعتقريرالعقائدفيالاستدلال

بهتقريرهمأرادفيماوأنبيائهرسلهألسنعلىعبادهحاجسبحانهالله"

غناءوأعظمهاتكلفاوأقلهاتناولاوأسهلهاالعقلإلىالطرقبأقربإياهوإلزامهم

جمعتكتابهفيبينهاالتيالعقليةسبحانهفحججه؟وفائدةثمرةوأجلهاونفعا

قريبةالفهمسهلةالمقدماتقليلةواضحةظاهرةسمعيةعقليةكونهابين

المعارفكانتولهذاوالجاحد،للمعاندملزمةوالشبهللشكوكقاطعةالتناول

ماالمتتبعتتبع!اذا،أنفعالخلقولعمومأرسخالقلوبفيمنهااستنبطتالتي

الرسالة!اثباتالصفات!اثباتالتوحيدإقامةفيعبادهبهحاجممااللهكتابفي

وظاهرخفيبكلعلمهإثباتوطرقالأجسادوحشرالمعاد!اثباتوالنبوة

؟سواهالعبادةيستحقلاوأنهوالتدبيربالملكوتفردهومشيئتهقدرتهوعموم

علىذلكفيسبحانهمقالمخاطبةتصرفمنذكرناهماعلىذلكفيالأمروجد

منوأبعدهاللعقولملاءمةوأعظمهاالقلوبإلىوأسبقهاالحجاجوجوهأجل

.(1)"المرادعلىوأدلهوأرشقهوأحسظوأعذبهوأبينهلفظأوجزفيوالشبهالشكوك

.(2/064)المرسلةالصواعق(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الطريق،هذهعنأعرضوالأنهمالداخلعليهمدخلإنماالبدعوأهل"

الألفاظدلالةفيإماصحتها،يظنونمقدماتعلىالإسلامدينيبنونوصاروا

ال!زاعر!كولهذا،ورسولهاللهبيانيتأملونولا،المعقولةالمعانيفي!اما

وصاروا،السبلوسلكوا،المستقيمالثهصراطعنعدلواالذينبينوالاضطراب

مابعدمنواختلفواتفرقواالذينومنشيعأ،وكانوادينهمفرقواالذينمن

.(1)"...البيناتجاءتهم

استدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلسلكهالذيالمسلكهذافيفالضلال

في!انما،العقليةوالمقدماتبالدلائلاستدلالهممجردفييكمنلابالعقل

يكفيماالعقليةوالمقدماتالدلائلمنفيهماليسوالسنةالكتابأناعتقادهم

والسنة،الكتابفيجاءبماذلكفيالتزامهمعدمعنفضلأ،ويغنيويشفي

والسنةصالكتابنصوعليهدلتماتخالفعقليةودلائلمقدماتوابتداعهم

يسخولاالآخرعلىمنهمفرييىكليرذهابل،الصريحالعقلويرذها،والإجماع

منه.يقبلهاولابها

مبكر:عهدمنذوالبدعةالأهواءأهلفيوجدالمسلكوهذا

:مقدمتانلهابدعتهمكانت":فالخوارج

كافر.فهوفيهأخطأبرأيأوبعملالقرآنخالفمنأن:الواحدة

.(2)"كذلككانواوالاهماومنوعلياعثمانأن:والثانية

.(227-2/225)الإيمان(1)

.(32-13/31)الفتاوىمجموع(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةيمهواءأهلاستدلال

أخذواورسولهالثهكلاممعرفةعنعدلوالما":الجهميةمنوالمرجئة

يقولوا:أن:مثلابتدعوها،بطرقوغيرهماوالإسلامالإيمانمسمىفييتكلمون

لمالعرببلغةالناسخاطبإنماوالرسول،التصديقهو:اللغةفيالإيمان

بالقلبيكونإنماوالتصديققالوا:ثم"التصديقبالإيمانمرادهفيكونيغيرها،

.(1)"الإيمانمنليستفالأعمال،بالقلبأو،واللسان

عنأخبرونا":-أحمدالإمامعنهمحكىكما-قائلهميقول:والجهمية

الجاهلسئلفإذا،الناسيوهمأمرأالقرآنفيفادعى.؟الثهغيرأواللهأهو:القرآن

:قالفإن،القولينبأحديقولأنمنلهبدفلا،؟الثهغيرأواللههو:القرآنعن

يكونلافقي،صدقت:قال،اللهغيرهو:قال!ان،كفرت:الجهميلهقال؟اللههو

الجهمي.قولإلىبهيميلماذلكمنالجاهلنفسفيفيقعمخلوقأ؟.اللهغير

وهو،القرآنبخلقيقولفالجهمي.(2)"المغاليطمنالجهيمنالمسألةوهذه

اشتملتالتيالشبهةبهذهذلكعلىيستدل-هناعنهأحمدالإمامحكاهفيما-

هوالذيوالحصرالترديدأسلوباستعملحيث،محضةعقليةمقدماتعلى

بعف.علىبعفمهايترتبمقدماتعلىمحفيشتملعقليدليل

حدوثإثباتفيسلكوااتبعهمومنوالمعتزلةالجهميةمن":الكلاموأهل

وأوجبوها،،العقلفيمضطربةالشرعفيمبتدعةطريقاالصانع!اثباتالعالم

مجملةمقدماتفيهاالطريقوتلكبها،إلاالصانعمعرفةيمكنلاأنهوزعموا

فلم،العقلومقتضىالشارعمقصودفيسالكيهامنكثيرفغلط،مجملةنتائجلها

.(1/622)نيمالإا(1)

.(24):عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وذلك،العقليةالدلائلاقتضفمايحررواولم،النبويةالنصوعىبهجاءتمايفهموا

إثباتيمكنولا،العالمحدوثبإثباتإلاالصانعمعرفةيمكنلا:قالواأنهم

الاستدلالهوذلكإلىوالطريق:قالوا،الأجسامحدوثبإثباتلاإالعالمحدوث

بالحركةاستدلمنفمنهم،الأعراضبهقامتماحدوثعلىالأعراضبحدوث

والافتراقالاجتماععندهمهيالتيبالأكواناحتجمنومنهم،فقطوالسكون

نأعلىالدليلومبنىمطلقا،بالأعراضاحتجمنومنهم،والسكونوالحركة

.(1)"لهاأوللاحوادثلامتناع؟حادثفهوالحوادثمنيخلولاما

أصحابليسوا،جدلأهلهؤلاءإن":الكلامأهلعنتقولوالفلاسفة

،الجدلأهلهؤلاءوش!مون،البرهانأصحابهمنفوسهمويجعلون.برهان

وغيرهمارشدوابنسيناابنتجدولهذا،...الجدليةالمقاييسمنمه!لدأويجعلون

جدليةبهايحتجونالتيمقدماتهموأنالجدلأهلهؤلاءيجعلالمتفلسفةمن

بالإنصافتكلمإذالكن،...البرهانأصحابأنفسهمويجعلون،برهانيةليست

منكلاموفيالإلهياتفيوأمثالهأرسطوالأولمعلمهمكلامفيونظروالعدل

بينوجدمثلاوالمعتزلةكالجهميةالمتكلمينطوائفشرمنالمسلمينعندهم

البرهانعليهايقومالتيالعلوممنهؤلاءيقولهماوبينالمتفلسفةهؤلاءيقولهما

يمكنلاماهؤلاءإلىبالنسبةأولئكجهلفرطتبينالتيالفروقمنالعقلي

غايةفيسوفسطايةمقدماتعلىالإلهيةالأموريبنيماأكثروأرسطو،...ضبطه

الإلهياتفيكلامهإلىضمالذيمتأخريهمأفضلسيناابنوهذاالفساد...،

أكثرالفلاسفةسلفهعنأخذهمماأكثرالمتكلمينعنأخذهاالتيالقواعدمن

.(412-12/132)الفتاوىمجموع(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ولاجدليةولاخطابيةليستملبسة،سوفسطائيةمقدماتعلىمبنيفيهاكلامه

فيوكلامهالآياتأسرارفيوكلامهالفلاسفةتوحيدفيكلامه:مثل،برهانية

.(1)"العالمقدم

:أقسامأربعةعلىورئبته":(التقديس)أساسكتابهمقدمةفيالرازيقال

.(2)"والحيزالجسميةعنمنزهتعالىأنهعلىالدالةالدلائلفي:الأولالقسم

قبلإيرادهايجبالتيالمقدماتتقريرفي-الأولالفصلدا:قالثم

الدلائل.فيالخوض

ثلاثة:وهي

.(3)"...بالحسإليهئشارلاموجودإثباتفي:الأولىالمقدمة

بمتحيزليستعالىأنهعلىالعقليةالدلائلإقامةفي:الثالثالفصل":قالثم

.(4)"البتة

بحيزمختصاليستعالىأنهعلىالبراهينإقامةفي:الرابعالفصل":قالثم

.(5)"...وجهة

.(396-395):صالمنطقيينعلالرد(1)

.(11):عر(2)

.(51):ص(3)

.(48):ص(4)

.(62):ص(5)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

الثافيالمسلك

الاعتقادأبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلال

ولادينا،الإسلاملهاورضي،نعمتهعليهاوأتئمدينها،الأمةلهذهالثهأكمل

بهيحصلوافيآتامأبيانآالإسلامشرائعجميعببيانإلاالنعمةوتتمالدينيكمل

رسولهبهاللهأرسلماأعظمأنشكولا،الحجةوتقومالجهلويرتفعالعلم

الاعتقاد،أبواب:وأوفاهوأتمهبيانأعظم!نبيهوسنةكتابهفيفبئف"شوومحمدآ

والعقليةالشرعيةوالبراهينالأدلةجميععلىوالسنةالكتاباشتمال:ذلكومن

الدين.أبوابمنوغيرهاالأبوابهذهفيالعباديحتاجهاالتي

والفقهوالسنةالكتابتعفمعنأعرضوالماوالبدعةالأهواءأهللكن

طر!علىوقفواأنهمتوفموا؟للشرعالمخالفوالعقلالرأيعلىوأقبلوافيهما،

أففلأنهاظنواأو،والسنةالكتابعليهايشتمللموقويةصحيحهللاستدلال

في-الاحتمالعليهاتيردوالسنةالكتابأدلةلأن؟والسنةالكتابأدلةمن

يخالجهالاقطعيةأنهافرأواأدلتهموأما،الاستدلالبهايقوىفلا-زعمهم

.-السابقالمسلكفيذلكبيانتقدمكما-ضعفيعترضهاولاريب

أنتجتهابأقيسةالاعتقادأبوابفيالاستدلال:ذلكفيسبلهممنوكان

ولم،الصحابةفقهمنوهدئالوحيمننورعلىيبنوهالم،وآراؤهمعقولهم

الصحيحةوالأقيسةالأمثالمنوالسنةالكتابعليهاشتملممافيهاينطلقوا

الدليلوصحةالمضمونونقاءالهدفووضوحالبناءقوةعلاشتملتالتي

.والمدلول

http://www.al-maktabeh.com



مندكجنقضفيالهشةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

وصورهوأنواعهالعقليبالقياسالمرادتيميةابنالإسلامشيخبينوقد

بعضآهناوأورد،والتصويبوالتحريربالنقدعليهعادثم،-أهلهعند-وحقيقف

:(1)هبقالعفنإياهناقلأقخةلتهبئنهمما

البرهانيوالقياس،ونوعهالحد:فيالكلامعلىأهلهبناهالمنطقأن-1

وإمابديهيإمامنهماوكل،تصديق!اماتصورإما:العلملأنقالوا:؟ونوعه

التصوربهينالالذيفالطريق،بهينالطريقمنلهبدلامنهماوالنظري،...نظري

.القياسهوالتصديقبهينالالذيوالطريقالحد،هو

فهويقينيةمادتهكانتإن:أصنافخمسة-مادتهباعتبار-القياس-2

الخطابي،فهومشهورةكانتوان،الجدليفهومسلمةكانت!ان،خاصةالبرهان

قدولهذا.السوفسطائيفهومموهةكانت!ان،الشعريفهومخيلةكانت!ان

الظني،هوالخطابييجعلوبعفالناس،والجدليوالخطابيالبرهانييتداخل

الإقناعي.يجعلهوبعفمهم

سالبة،وإماموجبةإماقضية:والمقدمة،مقدمتينمنمؤلفالقياس-3

جزئية.وإماكليةإمامنهماوكل

فصارت،منفصلةشرطية!اما،متصلةشرطيةوإما،حمليةإما:والقضية-4

وقياس،(الحملي)وهوتداخلقياس:ثلاثة-صورتهباعتبار-القياسأصناف

المبحثهذامنالثالثالمطلبفيمواضعهفيفسيأتيوتقضهكلامهمبهتقذماوأما(1)

.-للهاءشاإن-
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نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

وهووالترديد،التقسيم)وهوتعاندوقياس،(المتصلالشرطي)وهوتلازم

.(المنفصلالشرطي

فإنهمآخر،حكمفلهالتمثيلقياسوأما،الشمولقياسفيكلهوهذا-5

بأحدوالاستدلال،الشمولقياسهوالجزئيعلىبالكليالاستدلال:قالوا

التمثيل.قياسهوالآخرعلالجزئين

قياسوأما،اليقينيفيدالذيهو(الشمول)قياسقياسهمجعلوا-6

الظن.يفيدفإنماالتمثيل

حقيقةهو:الأصولأهلمنطائفةفقالت:القياسمسمىفيالناستنازع-7

محمدوأبيالغزاليحامدكأبي-الشمولقياسفيمجاز،التمثيلقياسفي

مجاز،الشمولفيحقيقة؟بالعكسهوبل:طائفةوقالت.-وغيرهماالمقدسي

فيهما،حقيقةهوبلالعلماء:جمهوروقال.-وغيرهحزمكابن-التمثيلفي

وأصولالدينأصولفيتكلممنر!كأقولوهذاجميعا،يتناولهماالعقليوالقياس

العقلية.العلوموأنواعالفقه

العامالمعنىإلىالمعينمنالذهنانتقالهو:الشمولقياستعريف-8

بأن،الكليالمشتركيلزمبماعليهوالحكمولغيرهلهالمتناولالكليالمشترك

منانتقالفهو،(المعين)وهوالأولالملزومإلىاللازمالكليذلكمنينتقل
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

منثمكلي،إلىجزئيمنالخاصإلىالعامذلكمنانتقالثم،عامإلىخاص

.(1)الكليبذلكعليهفيحكم؟الأولالجزئيإلىالكليذلك

معينحكمإلىمعينحكممنالذهنانتقالهو:التمثيلقياستعريف-9

المشتركذلكيلزمالحكمذلكلأن؟الكليالمشتركالمعنىذلكفيلاشتراكهما

لازمهماإلىينتقلثم،(والفرعالأصل)وهماأولأالمعينينيتصورفهنا،(2)...الكلي

.(3)(الحكم)وهواللازملازمإلىثم،(المشترك)وهو

اللهأسماءبابفيوالبدعةالأهواءأهلأضلالذيهوالعقليالقياسوهذا

الدين:أبوابمنوغيرهوصفاته

استدلوالأنهمإلاخلقهبصفاتاللهصفاتمثلواماالتمثيلأهلفإن-

الغيبمنكيفيتهاتعذالتي-تعالىاللهصفاتقاسواأنهموذلك،الدليلبهذا

المخلوقين.صفاتمنيشاهدونهبما-بهالثهاستأثرالذي

لفظةفيهمستعملأفأكثر،مقدمتينمنمركبأكانماهو:":مهديبنفالحالشيخقالط(1)

مئصفالمخلوق":قولهم:الصفاتنفاةكلامفيومثاله.الشمولعلالدالة)كل(

هذافييدخللئلااللهصفاتفنقوا،"جسمفهوبالصفاتمتصفوكل،بالصفات

.(012):صالتدمريةالرسالةشرحالمهديةالتحفة"للمخلوقمثلأفيكونالعموم

الوصفبجامعالحكمفيبالأصلالفرعإلحاقهو:":مهديبنفالحالشيخقال(2)

قياسأجسمألكانبالصفاتمتصفأاللهكانلو:النفاةقولفيومثالهبينهما،المشترك

الخالقلاشتراك؟بالمماثلةوحكموا،المخلوقعلىالخالققاسوافقد،المخلوقعلى

التدمريةالرسالةشرحالمهديةالتحفة"بالصفاتمتصفمنهماكلأأنفيوالمخلوق

.(021-911):ص

.(112-6،611-4):صالمنطقيينعلالردانظر:(3)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

استدلوالأنهمإلاوصفاتهالثهأسماءحقائقنفيفيوقعواماالتعطيلوأهل-

أثبتوهالوأنهمتوفمواالثهصفاتسمعوالماأنهموذلكأيضأ،الدليلبهذا

التعطيل.إلىذلكمنففزوا،بخلقهاللهتشبيهفيلوقعوا

بهذااستدلوالأنهمإلافيهوقعواماالبدعيأوالشركيالتوشلوأهل-

ملوكأنفكما،ملكهمفيبالمخلوقينملكهفياللهقاسواأنهموذلك،الدليل

؟الحاجاتلقضاءمنهموالمقزبينبحاشيتهمإليهمئتوشلالمخلوقينالأرض

.عبادهمنبالصالحينإليهيتوشل-زعمهمفي-اللهفكذلك

القرنبدايةمنذوجدالاعتقادأبوابفيالقياسمنالنوعبهذاوالاستدلال

:الهجريالثالث

،؟موسىكلمالذيهويذتر:الذيهذا:لهمفقلنا"أحمد:الإمامقال-

الثهعنوالجوارح،بجارحةإلايكونلاالكلاملأنيكقم؟ولايتكلملمقالوا:

يعلمولا،لتهتعظيماالناسأشدمنأنهميظنقولهمالجاهلسمعفإذا.منفية

فريةإلاقولهميقولونلاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهميعودإنماأنهم

.(؟)"الثهفي

التشيعوفيالإيمانفيتكلمواالنالسأنالمعارضفادعى":الدارميوقال-

خلقجميعإذ؟الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحديجوزولا،ونحوهوالقدر

والسمع،بالعينوالبصروالذوقوالشماللمس:الخمسبالحواسيدركالله

.(2)"الخمسهذهمنبشيءيدزكلا-المعارضبزعم-والله

.(22-12):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(1/521)المريسيعلىالدارمينقض(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

تشبيهعنالبيانفي-بعفالعلماءقال":الأصبهانيالسنةقواموقال-

:-بمشبهةليسواالحديثأصحابوأن،مذهبهميذهبومنوالجهميةالمعتزلة

الحكيملأنعليها،يعاقبهمثملعبادهالمعاصييشاءلاتعالىالثهإنقالوا)1(:

مخلوقوكل،الظلمبابفيداخلهذاولأنهذا،يجؤزلاالمخلوقينمنالعاقل

ويشبهون،المخلوقأمرعلىتعالىالثهأمرفيقيسونظالمأ.سميهذامثلأتى

ويشبهون،المخلوقأمرتعالىاللهإن:قالمنقول)وكذلك.بالمخلوقالله

.(2)(بالمخلوقالله

رازقأ؟يسمىلاوالرازقخالقأ،يسمىلاالخالقإن:قالمنقولوكذلك

العقللأنهذاقلناإنما:وقالوا،والرزقالخلقمنهويحصلويرزقيخلقحتى

عنخلاإذابالفعليتحلىأوفاعلبأنهأحديتسمىأنينكرانوالمشاهدة

والرازقبالخالقيتصفلاتعالىاللهأنصحهذاصح!اذا،الحالفيالفعل

الخالقإن:ويقولونبه،ويشبهونهبالمخلوقالخالقفيقيسون.ويرزقيخلقلمما

وإذا،للذاتصفاتلاللفعلصفاتتعالىاللهصفاتمنوأشباههماوالرازق

يصحإنماوهذا.الفعليحصلحتىالصفةتحصللمبصفةموصوفأالفعلكان

.(3)"المخلوقفعليشبهلاالخالقوفعل،الخالقفعلفيلا،المخلوقفعلفي

وافقهم.ومنوالمعتزلةالجهمية:يعني(1)

.زائدةوأظنها،الأصلفيكذا(2)

.(326-1/325)المحجةبيانفيالحجة(3)
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نقضفيالهم!نةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الحالثالمسلك

متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال

:نوعانالألفاظأنيعلمأنالكليةالأصولمن"

ذلك،بموجبيقرأنمؤمنكلعلىفيجب:والسنةالكتاببهجاءنوع-1

وأاللهأثبتهالذيفاللفظ،ورسولهاللهنفاهماوينفي،ورسولهالثهأثبتهمافيثبت

ومن،حرمةلهاالشرعيةوالألفاظ،السبيليهديوهوالحقيقولاللهفإننفاه

المعاني،مننفاهماوينفيأثبفماليثبتبهارسولهمرادعنيبحثأنالعلمتمام

إذاثموأمر،أوجبماكلفيونطيعهأخبر،ماكلفينصدقهأنعلينايجبفإنه

!تزقي:تعالىقالوقد،والإيمانالعلمزيادةمنذلككانذلكتفصيلعرفنا

.111:المجادلةأ(آلعقؤدرخمتيأوتوأوآلذينمنكتمءامنوأأللإيمتأدته

نفيهاعلىالسلفاتفقولا،والسنةالكتابفيليستالتيالألفاظوأما-2

،مرادهعنيستفسرحتىأثبتهاأونفاهامنيوافقأنأحدعلىليسفهذه:إثباتهاأو

الرسولخبريخالفمعنىبهاأرادوان،بهأقرالرسولخبريوافقمعنىبهاأرادفإن

بغيرهاعبرإجمالأواشتباهألفاظهفيكانإن:المعانيتلكعنالتعبيرثم.أنكره

.(1)"الشرعيبالوجهالحقتعريفيحصلبحيثبها،مرادهبينأو

الباطلأهلصفاتمنهما-ذميمتينصفتينعنسبحانهاللهنهىوقد

ؤلاتفبسوأ!:فقال،وكتمانهبالباطلالحقثئسوهما:،-اليهودمنوالهوى

.(411-21/131)الفتاوىمجموع(1)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

آلحئئتثب!ولمحتلتمآتكتف!تأفل!24:العقرة9(تققؤنوآنتئمآلحقؤتكنهوأبآلعالليلحفأ

يتعمدهكانعماسبحانهفنهى،17؟:عمرانآل9(آل!ؤآشرتغتهونؤتكنمونبآلنل!

الباطل،!اظهارهمالحقوكتمانهم،بهوتمويههبالباطلالحقخلط:مناليهود

الحقولبس،(1)هبوالتصريحالحقبإظهاروأمرهممعآالشيئينعنفنهاهم

وهو،التلبيس:ومنهبالآخر...،أحدهمايلتبسحتىبهخلطه"هو:بالباطل

وتغطيه؟تخالطهفضةتلبسهالنحاسمنالمغشولشلأن؟الغشوهو،التدليس

فالظاهر،الحقصورةفيالباطلأظهرقديكونبالباطلالحقلبسإذاكذلك

.(2)"باطلوالباطنحق

ماهنامنهايعنينا،عديدةصورلهأمرهيلتبسحتىبالباطلالحقوخلط

المبتدعةالألفاظإطلاقمنيمنعونكانواالكبارالأئمة"أنوهو:،المقاميناسب

الاشتباهمنتوقعهمامع،بالباطلالحقلبسمنفيهالماالمشتبهةالمجملة

فإنمعانيها،بتنتالتيوالألفاظالمأثورةالألفاظبخلاف،والفتنةوالاختلاف

يروىكما،المعرفةبهحصلتمعروفاكانوما،الألفةبهحصلتمأثوراكانما

كثرتالآثارقلتوإذاالجفاء،ظهرالعلمقلإذا":قالأنهزخةلئهمالكعن

ولهذاوالأهواء،الجفاءظهرمعقولامعناهولامنقولااللفظيكنلمفإذا،"الأهواء

معناهايعرفونلاأهواءلأجلقوماويبغضونقومايحبونكثيرينقوماتجد

نقلامنقولةتكونأنغيرمنيعادونأوإطلاقهاعلىيوالونبلدليلها،ولا

معناهايعقلونهميكونواأنغيرومن،الأمةوسلف!ىالنبيعنع!حيحا

.(901-1/081)العظيمالقرآنتفسير،(568-1/567)البيانجامعانظر:(1)

.(512-1/902)لتعارضادرء(2)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلجيلأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

منصوصةليستأقوالإطلاقهذا:وسببومقتضاها،لازمهايعرفونولا

.(1)العليهاويعادىويوالىإليهايدعىمذاهبوجعلها

استعمال:بالعقلالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلمسالكأعظمومن

أحمدالإمامعليهنصقماوهذا،متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفافي

وتلويحأ:تصريحأ

العلمأهلمنبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذيدتهالحمد":فقال

وانتحالالغالينتحريفالثهكتابعنينفون،...الهدىإلىضلمنيدعون

الفتنة،عقالوأطلقوا،البدعةألويةعقدواالذينالجاهلينوتأويلالمبطلين

،الكتابمفارقةعلىمجمعون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم

،الكلاممنبالمتشابهيتكلمونعلم،بغيراللهكتابوفياللهوفياللهعلىيقولون

.(2)"المضلينفتنمنبالتهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسجهالويخدعون

الناسجهالويخدعون،الكلاممنبالمتشابهيتكلمون":قوله:هناوالمقصود"

هوالناسجهالبهيخدعونالذيالمتشابهالكلاموهذا،"عليهميشبهونبما

عالكتابنصوبهايعارضونالتيالمجملةالمتشابهةالألفاظيتضمنالذي

.(3)"والسنة

يتكلملم:قالوا،؟موسىكلمالذيهويذتر:الذيهذا:لهمفقلنا":وقال

سمعفإذا.منفيةاللهعنوالجوارح،بجارحةلاإيكونلاالكلاملأن؟يكقمولا

.(272-1/271)التعارضدرء(1)

.(6):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

.(1/221)التعارضدرء(3)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

يعودإنماأنهميعلمولا،لتهتعظيماالناسأشدمنأنهميظنقولهمالجاهل

.(1)املالثهفيفريةإلاقولهميقولونلاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهم

:قالخلقهمعأنهاللهعلىادعىبماالجهميعلىالحجةظهرتفلما":وقال

مباين؟غيركانإذافقلنا؟منه،مباينولالشيءمماسغيرشيءكلفيهو

لشيءمماسغيرشيءكلفييكونفكيفقلنا:لا،:قالمماس؟،هوأليس

بهذهالناسجهالفيخدعكيف،بلا:فقالالجوابيحسنفلم،؟مباينولا

منوهو-آخرأمراادعىالجهمإنثم":وقال.(2)"عليهموموهالكلمة

أمراالقرآنفيفادعى،؟اللهغيرأوالثهأهو:القرآنعنأخبرونا:فقال-المحال

نأمنلهبدفلا؟اللهغيرأوالثههو:القرآنعنالجاهلسئلفإذا،الناسيوهم

غيرهو:قالوإن.كفرت:الجهميلهقال؟اللههو:قالفإن،القولينبأحديقول

منالجاهلنفسفيفيقعمخلوقا؟،اللهغيريكونلافقي،صدقت:قال؟الله

.(3)"المغاليطمنالجهميمنالمسألةوهذه،الجهميقولإلىبهيميلماذلك

إلىوأشارو)غير(،كيف(و)بلا()الجوارح:ألفاظاستعمالهمإلىرخةلئهفنته

الحق.بلباسللباطلوإظهاروتلبي!ييوتمويه!اجمالياشتباهمنفيهاما

بالعقل،استدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلعامةفيهيشتركالمسلكوهذا

يسمونهبماوالسنةالكتابيعارضونالذين":تيميةابنالإسلامشيخقال

علىذلكفيأمرهميبنونإنماذلكونحووالفلسفياتالكلامياتمنعقليات

.(12):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(14):صالسابقالمصدر(2)

.(42)عرر:السابقالمصدر(3)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

لفظاالاشتباهمنفيهاماويكون،متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةأقوال

الباطلمنفيهامايقبلالحقمنفيهافبما،وباطللحقتناولهايوجبومع!ى

صالأنبياءنصوالباطلمنفيهابمايعارضونثم،والالتباسالاشتباهلأجل

قبلنا،الأمممنضلمنضلالمنشأوهذا،-عليهموسلامهاللهصلوات-

قبلت،وماوبانتلظهرتمحضاباطلاكانتلوالبدعةفإن؟البدعمنشأوهو

تناقفلاالسنةفإن،للسنةموافقةلكانتفيهشوبلامحضاحقاكانتولو

والبدع":وقال.(1)"وباطلحقعلىتشتملالبدعةولكن،فيهباطللامحضاحقا

وفلسفياتوعقلياتكلامياتأهلهايسميهاالتيوالسنةالكتاببهايعازضالتي

بباطلحقلبسعلىتشتملأنبدلا؟ذلكوغيروحقائقووجدياتذوقياتأو

وهوإلامبتدعاقطتجدفلا،تأملهمنيعرفهموجودأمروهذاحق،وكتمان

والتحدثوروايتهاإظهارهاويبغضويبغضهاتخالفهعالتيالنصوكتمانيحب

لهعلابدالنصوبهيعارضالذيقولهإنثم،...ذلكيفعلويبغفمنبها

.(2)ادالمتشابهةالمجملةالألفاظمنيقولهمابسبببباطلحقافيهيلبسأن

وقد":-بالعقليستدلمنأشهرهمالذينالصفاتنفاةبخصوعر-وقال

وجهعلىالأدلةتلكومقدماتالنفاةأدلةعلىالكلامالموضعهذاغيرفيبسط

،شرعولاسديدرأيولاسمعولاعقللانفيهمعلىمعهمليس،...التفصيل

يظنونهامسلمةمقدماتعندهمالشبهاتتلكصارتوقد،...شبهاتمعهمبل

،والاشتباهالاشتراكمنفيهالمامسلماتهي!انمابرهانيات،أوعقليات

.(901-1/851)رضلتعاادرء(1)

.(1/1/122)بقلساارلمصدا(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافي:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يضلماوالالتباسالإجمالمنفيهامشتبهةألفاظوفيهاإلامقدمةلهمتجدفلا

.(1)"الناسمنيفلمنبها

والبدعةالأهواءأهليستعملهاالتيالمحتملةالمجملةالمشتبهةوالألفاظ

فمنها:،أنواع

لكن،الناسوكلاموالسنةالكتابفيمستعملةموجودةتكونألفاظ-1

أخرمعانيبهاهمفيقصدونبها،همقصدوهاالتيالمعانيغيرأخربمعاني

المسلمينلغةفي()العقللفظفإن،()العقل:كلفظ،والإجمالالاشتباهفيحصل

يكونقوةوإماعقلا(،،يعقل)عقل،مصدرمسمىإما:غزضعلىيدلإنما

جوهرابذلكيريدمنالفلاسفةمنالأهواءأهلومن،الغريزةوهي،العقلبها

.(2)بنفسهقائمامجردا

.(11-1/01)الجهميةتلبيسبيان(1)

يحملثمعقلابنفسهالقائمالجوهريسميأنلأحدفليس":الإسلامشيخقال(2)

والمسلمينوو!مت!النبيلغةيعرفلمنبالاضطرارومعلوم،هي!جت!النبيكلامعليه

مرادهذافليس،العقلاسمفيهي!هي!النبيمرادهوليسهذاأنبلغفيتكلمونالذين

نأإلى"...وخطابهمالمسلميناستعمالفيذلكيوجدولاالعقلباسمالمسلمين

قائمجوهرعنبهيعترلاالعقللفظأن:المقامهذافيالمقصودأنواعلم":قال

وسائروالتابعينوأصحابه!شوواللهرسولعبارةفيغيرهولاملكعنلابنفسه

علىالعقللفظفيهالمذكوركلامهممنشيءيحملأنيجوزفلا،المسلمينعلماء

.(89-2/88)المرتادبغيةلما.ذلكونحوالعشرةبالعقولالمتفلسفةهؤلاءمراد
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نقضفيالسنةأهلجص!نميول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ليستأخرىبعباراتالقرآنأثبتهاالتيالمعانيعنبهاعبرواألفاظ-2

مماالعباراتتلكفليستآخر،بمعنىالقرآنفيجاءتوربما،القرآنفي

القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيالمعروفمعناهايكونقدبل،القرآنأثبته

معانيعلىالعباراتبتلكاصطلحواوهم،والعقلالشرعنفاهباطلأمنتفيأ

باطل،علىالعربلغةفيتدللمنفيهاأطلقواإذافتبقى،العربلغةفيمعانيهاغير

قالوا:العرببلغةخاطبهمفمن،باطلعلىالخاصاصطلاحهمفيتدلولكن

ماقالأنهعنهيظهرونأخذواباصطلاحهمخاطبهمومنمرادنا،يفهملمإنه

وهذا،مشتبهةمجملةالألفاظتلككونجهةمنهذاوكان،القرآنيخالف

ونحوها)1(.(و)الجسمو)الجوهر(()الحدوث:لفظمثل

المسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلوكأسبابالقيمابنالإمامويصؤر

ضعفاءعقولبهاسحرواطريقاسلكواللوحيمعارضتهمفيهؤلاءإن":فيقول

مثلذلكفيفأصابهمحق،أنهاإليهموخيلعليهمفشبهت،وبصائرهمالناس

أنهالناظرينأبصارإلىخيلبماموسىعصىعارضواحينالسحرةأصابما

لغاتفيتحتملمشتبهةمعانيتحتهامجملةألفاظإلىعمدواهؤلاءفإنحق،

الأمم،لغاتفيمنهاالمفهومغيرالمعانيمنفيهاوأدخلوا،متعددةمعانيالأمم

وأطالواوقدروافيهففكروابعف،علىبعضهبنواطويلاتأليفاوألفوهاركبوهاثم

نأريبولا،يفهمهلممننفوسفيوهولوهقولهمعظمواثموالتقدير،التفكير

دخلفإذا،المشتبهةوالمعانيالمجملةالألفاظمنفيهلماوغموضادقةفيه

له:قالواعليهميعترضفأخذفطرتهعنهتنفرمامنهموسمعالطالبمعهم

.(927-3/925)المرسلةالصواعق،(224-1/222)التعارضدرءانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفيط

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

تطاولعلىالأذهانصقلتهقدأمروهذا،لكيصلحلاوهذاهذا،تفهملاأنت

والتحاكم.التخاصمعندإليهوفزعت،والتسليمبالقبولالعقولوتلقف،الأزمان

قبلالأمورتلكتسليمعلىيحملهاوالإلفةالحميةمنالنفوسفيمافيبقى

والعقل،العلمنقصإلىينسبوهأنخشيةعليهاالاعتراضتركوعلىتحقيقها،

التزامأنويرىالتزامها،منبدايجدلملوازمهاجاءتفإذا،مسلمةفيأخذها

ضلالأصلفهذاوإبطالها.القواعدتلكفيالقدحهمنعليهأهوناللوازمتلك

كشفيريدمنعلىفالواجب،...المعقولاتفيوالبحثالنظرأهلمنضلمن

ويعرفمعناهيتبينحتىمجمللفظعلىيوافقهملاأنوأمثالهمهؤلاءضلال

محلعلىفيهوالإثباتالنفييتواردمعقولمعنىفيالكلامفيكون،مقصوده

والدينوالعقلالشرعفينافعوهذا،المعنىمشتبهمجمللفظفيلاواحد،

.(1)"التوفيقوبالثهوالدنيا

!ح!!!!اكع

.(996-3/995)المرسلةالصواعق(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةاث!هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الرابعالمسلك

قطعيةالعقليةالدلائلوأنظتية،الغقليةالدلائلأندعوى

صحابته!عظفتلفاه،وبئففبفغه!وو،محمدرسولهعلكتابهالثهأنزل

والعمل،والعلمالإيمانمفمستفيدينوالشفاء،والبيانوالنورالهدىأنهمعتقدين

فصاحفوأن،الدينهوعليهدذماوأن،الحقهوفيهجاءمابأنقاطعين

آية.أعظموبيانهوضوحهوأن،والنهايةالغايةهيوبلاغته

والسنةالكتابعليهدذبمايسقموالملماوالبدعةالأهواءأهللكن

فيوعقولهموأفكارهمآراءهموأعملوا،الأمةوسلفالصحابةعليهوكان

اشتطمنمنهماشتطوبرهانآ؟حجةواتخذوها،دليلولاهدىبغيراللهدين

الكتابفيجاءتالتيالأدلةأنفزعمواغلؤهم؟فيوأغرقوا،بدعتهمفي

قطعية،دلالتهابعقولهمابتدعوهاالتيأدلتهموأن،لفظيةدلالتهاوالسنة

منأنواعفيبهيميزونذكاءنوعلهمأقوامابأنبذلكالشبهةعظمت"!انما

فخاضوا،العلومبتلككخبرتهمالإلهيةبالأمورخبرةلهمتكنولم،العلوم

المقلدونوظن،العلومتلكفيبرزواكمافيهايبرزونأنهموظنوا،بعقولهمفيها

!اساءةإليهاوالدعوةاعتقادهامقلدهموظنظنهممنفركبأيضا،ذلكلهم

وقعدوا،لهافقامواطريقها،فيعواقفةالنصورأواإنهمثمخالفها،بماالظن

تكلممننسبواوتارة،بالتأويلعليهاسطوافتارةواجتهدوا،دفعهافيوتجذوا

مقاملاوقالوا:والأعجاز،منهاالصدورفيبجهدهمووقفوا،التخييلقصدإلىبها

قالوا:وتارةالمجاز،سبيلفعلىبدلاكانوإنعلينالكعبورولاعندنالك
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

متواتراخبراأوقرآناكانوإن،العلميةالمسائلمنوالمسألةآحادأخبارهذه

الظنإفادةوغايتها،واليقينالعلمإفادةعنمعزولةلفظيةأدلةتلكقالوا:

.(1)امل...والتخمين

قبلالإسلامفرقمنأحديعزفلا":بالعقلالاستدلالفيالمسلكوهذا

بل،مثلهوأحكمهبنيانهوشيدوقررهالطاغوتهذاوضع(2)الخطيبابن

وأنالقانونهذابفساديقولونوغيرهموالخوارجوالشيعةوالأشعريةالمعتزلة

صاحبيوافقونالطوائفبعفهذهكان!ان،ورسولهاللهكلاممنيستفاداليقين

مناليقينيحصللاإنهقطمنهمأحديقلفلم،بعفالمواضعفيالقانونهذا

.(3)"البتةورسولهالثهكلام

الفرقإحدىعننقلالمعتزليالجبارعبدالقاضيأن:ذلكيؤكدومما

محتملة،الألفاظفإنبه؟المرادمعرفةيمكنلامماالقرآنإن"قولها:المتقدمة

يرادأنيجوزكما،عالخصوبهيرادأنويجوزإلاالألفاظمنلفظمنفما

للعامالمميزةالقرينةوننتظرنتوقفأنبدفلاهكذاهذاكان!اذا،العمومبه

الوقف،أصحاب:الفرقةهذهوسمى،(4)"العامعمنوالخا،صالخامن

عليهم.رذثم

:عالإسلاميةالجيوشاجتماعوانظر:.(1831-3/1821)المرسلةالصواعق(1)

(29-.3).

.(ـه606)سنةالمتوفى،الرازيعمربنمحمداللهعبدأبوهو(2)

.(2/546)المرسلةالصواعق(3)

.(406):صالخمسةالأصولشرح(4)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

يفيدلااللفظيالدليل:مسألة":قولههوالرازيوضعهالذيوالقانون

وصحة،الألفاظتلكمفرداترواةعصمة:عشرةأمورتيقنعندإلااليقين

بالأشخاصوالتخصيصوالمجاز،،الاشتراكوعدموتصريفها،إعرابها،

الذيالعقليالمعارضوعدموالتأخير،والتقديمالإضماروعدم،والأزمنة

المستلزمالعقلفيالقدحيقتضيالعقلعلىالنقلترجيحإذ،لرجحكانلو

.(؟)"بالنتيجةبالكفماظنيأالمنتجكانوإذا.إليهلافتقاره؟النقلفيللقدح

،اللغاتنقل:علىمتوقفةلأنها؟قطعيةتكونلااللفظيةالدلائلإن":وقوله

والتخصيصوالمجازالاشتراكعدموعلى،والصرفالنحووجوهونقل

المقدماتهذهمنواحدوكل.والعقليالنقليالمعارضوعدموالإضمار،

منشيئأأنفثبتمظنونأ،يكونأنأولىالمظنونعلىوالوقوف،مظنونة

.(2)"قطعيأيكونأنيمكنلااللفظيةالدلائل

والبدعةالأهواءأهلبهايستدل!التيالمسالكأهممنصارالقانونوهذا

الفاسدالتأويلأسبابأهممنجعلهالقيمابنإنحتى،بالعقلالاستدلالفي

التيالأربعةالطواغيتمنوجعلهطاغوتآ،وسماه،(3)والسنةعالكتابلنصو

ومحوا،القرآنحرمةبهاوانتهكوا،الدينمعاقلالباطلالتأويلأصحاببهاهدم

رسومه،محتالتيوهي،فعلتمابالإسلامفعلتوالتي،الإيمانرسومبها

،القلوبمنالنصوصحرمةوأسقطت،قواعدهوهدمت،معالمهوأزالت

.(421):صوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل(1)

.(182):صالتقديسأساس(2)

.(154-2/054)المرسلةالصواعق(3)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

المجانيقأحدجعلهكماوملحد)1(،زنديقلكلفيهاالطعنطريقونهجت

.(2)الوحيحصونعلئضبتالتيالأربعة

!ح!!!!اكع

.(633-2/632)المرسلةالصواعق(1)

.(3/3901)السابقالمصدر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الخامسالمسلك

العقليةوالدلائلالغقليةالدلائلبيناتعارضوجوددعوى

،138:الأنعام1(لثئئصيمنآثيهتففيتاقرظتا!:تعالىبقولهالصحيحالإيمانإن

،189:النحلأ(لئئييينوبشرك!ؤالذىورخمةلتئءليئلجتتاتيهتنتآغقت!ؤترئآ:وقوله

؟!44:النحلأ(تشفتهروئوتغتهئمإتيهئمنننذقافاش!تينآلذتحروآنرئتآإلك!:وقوله

التيوالعقليةالنقليةالدلائلجميععلوالسنةالكتابباشتمالالإيمانيقتضي

وأن،ومعاملةوسلوكأوأحكامأعقيدةدينهمأمورفيوتنفعهمالعبادإليهيحتاج

الاستدلالطريقةوفيدلالتهاوفينفسهافيصحيحةكانتمامتىالدلائلهذه

الدلائللأن؟الأحوالمنحاليبأيتعارضبينهايحصلأنيمكنلافإنهبها

.تتعارضولاوتتفق،تختلفولاتأتلفالصحيحة

بعدهم.منوالأئمةوالسلفالصحابةكانهذاوعلى

الصحيحةالمنزلةعنعقولهمرفعوالمافإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

والسنةالكتابمنهدىدونالدينفهمفيعليهاواعتمدواإياها،اللهأنزلهاالتي

العقليةللدلائليهتدواولم،الصالحوالسلفالصحابةعليهكانماواتباع

الآراءمنعقولهمأنتجتهماجعلوا؟والسنةالكتابعليهاشتملالتيالصحيحة

الشك،ولاالخطأيحتمللاالذيبهالمقطوعاليقينهووالدلائلوالمذاهب

ازدادثمظنيآ،محتملأالنقلعليهدذما-المقابلفي-جعلوامنمنهمثم

وجودإمكانوهو:آخر،ضلالأالضلالهذاعلىفركبواذلكفيغلوآبعفهم

حقيقة.ذلكبوجودصزحوابل،العقليةوالدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارض

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

جاءالذيالحقعنوالبدعةالأهواءأهلبهخرجماأعظممنأنيبيرزفهذا

أنتجتهمااتباعهم:والأئمةوالسلفالصحابةعليهوكانوالسنةالكتاببه

عليهااشتملالتيالدلائلوبينبينهمعارضةنوغوجعلهم،وأهواؤهمعقولهم

الأمة.وسلفالصحابةوفهمهاوالسنةالكتاب

قاصرآ،خاطئأفهمآالنصوصفهموا:والقدريةوالشيعةوالمرجئةفالخوارج

النصوعدلائلفينظرواثم،مذهبهموأصولعقائدهمالفهمذلكعلىوبنوا

ومذهبهم،وأصولهمفهمهمتخالفأنهافرأواالصحابةعليهكانوماالأخرى

عقولهم.أنتجتهلمامعارضةفجعلوها

الاعتمادفيقبلهمممنغلوأأشذكانوافإنهم:والمعتزلةالجهميةوأما

للنصوصخاطئفهمعلىوليسعقولهمعلىدينهمأصولفبنوا،العقلعلى

توزنالذيالميزانهيعقولهموجعلوا،البدعأهلمنسبقهممنكانكما

والسنةالكتابمنالنقليةالدلائلبهتوزنبل،والأعمالوالأقوالالعقائدبه

والدلائلالعقليةالدلائلبينالتعارضلوجودنطرمنأؤلفكانوا،والإجماع

ومصئفاتهم)1(.ومناظراتهمأقوالهمخلالمنالنقلية

ولايتكلملم":الكلامصفةفيقولهمعنهمأحمدالإمامنقلفالجهمية:

فجعلوا.(2)"منفيةاللهعنوالجوارح،بجارحةإلايكونلاالكلاملأنيكقم؟

عليهدلتلمامعايىضآالتشبيهيستلزمالصفاتإثباتكونمنعقولهمأنتجته

تعالى.دتهالكلامصفةإثباتصمنالنصو

.(109/2)السنةمنهاج،(8/24)(1/242،276)التعارضدرء)1(انظر:

.(22-12):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلمندكج:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بعضهم:وقال":فقالالفاسدلمنهجهمتأصيلهمعنهمالدارميالإمامونقل

.(1)"تقبلونالثهكتابولاأجل،:قلتبها،نحتجولاالاثارهذهنقبللاإنا

دلائلفجعلوا.(2)"بالمعقولنقولبللا،:منهمقائلفقال":قالأنإلى

النقلية.الدلائلمقابلةفيمعقولهم

معارضةالنقليةالدلائلعبيدبنعمروورأشهممقذكهمجعل:والمعتزلة

يجقعأحدكمإن":الصحيحالحديثلهذيمرحين-فقال،عقلهعليهدذلما

بأربعملكأإليهالثهيبعثثم:آخرهوفي،الحديث..يومآ.أربعينأمهبطنفي

الأعمشسمعتلو":-(3)"سعيدأووشقتيورزقهوأجلهعمله:فيكتب،كلمات

ابنسمعتولو،صدقتهلماوهببنزيدمنسمعفولو،لكذبتههذايقول

ولو،لرددتههذايقول!اللهرسولسمعتولو،قبلتهمايقولهمسعود

.(4)"ميثاقناأخذتهذاعلىليس:لقلتهذايقولالثهسمعت

،العقولأدلةإلىفيهفالمرجعالتوحيدأما":البصريالحسينأبووقال

نأرامومن،وجههمناعتقدهقدوأنهبهالظنإحسانعليناوجبأظهرهفمن

.(5)"الأخبارطريقةوليسالعقليةبأدلتهبالاستدلالذلكأمكنهالتوحيديعرف

.(1/126)المريسيعلنقفالدارمي(1)

.(1/271)السابقالمصدر(2)

رقم(4/2536)ومسلم،(3036)رقم(3/1174)البخاريأخرجهعلإ:متفق(3)

(2643).

.(3/278)للذهبيالاعتدالميزان(4)

.(2/112)الفقهأصولفيالمعتمد(5)

http://www.al-maktabeh.com



من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةايأهواءأهلاستدلال

والدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارضوجودفيالجهميةطريقةوعلى

:الأشاعرةسارالعقلية

إسنادها،صخمتىالآحادأخبار":البغداديالقاهرعبدمنصورأبوفقال

.(1)"العلمدونبهاللعملموجبةكانت؟العقلفيمستحيلةغيرمتونهاوكانت

وجبلهمجؤزأالعقلكانفإنينطر:السمعبهوردماوكل":الغزاليوقال

.(2)"لهالسمعتأويلفيجبباستحالتهالعقلقضىماوأما،...بهالتصديق

فوضع،الرازيعمربنمحمداللهعبدأبوزمانهفيالأشاعرةإمامجاءثم

النقليةالدلائلبينالتعارضوجوداذعاءفيبعدهلمنطاغوتأصارقانونألذلك

شيءثبوتعلىقامتإذاالعقليةالدلائلأناعلم":فقال،العقليةوالدلائل

أحدمنالحاليخلولافهناكذلك؟بخلافظاهرهايشيرنقليةأدلةوجدناثم

.(3)"...أربعةأمور

الدلائليلإفادةشرطآوتحفقهاوجودهاجعلالتيالعشرةالأمورفي-وقال

.(4)"العقليالمعارضوعدم":-اليقينالنقلية

العقليةبالدلائلمعازضةكانتلماولكنها،كثيرةالتشبيهآياتإن":وقال

.(5)"..ظواهرها.عنصرفهاأوجبناجرملا

.(12):صالدينأصول(1)

.(232):عالاعتقادفيالاقتصاد(2)

.(173-172):صالتقديسأساس(3)

.(241):صوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل(4)

.(1/337)العاليةالمطالب(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيةش!لاأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

السادسالمسلك

الصقليةالدلائلعلىالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى

بينهماالضعارضوجودعند

المسلكينإنبل،السابقينللمسلكينوالخاتمةالتتقةهوالمسلكهذايعذ

الحقيقة-في-المسلكفهذاله،وتمهيدومقذمةتوطئةهماإنماالسابقين

وتنظيرأوتقريرأعلمأإليهالوصولوالبدعةالأهواءأهلأرادالتيالغايةهو

يقزرونهصارواأنهمحتى،-وتنفيذآوتطبيقآعملأعليهيتفقونكانوا!ان-

لكنذكروهماربماأوالسابقينالمسلكينيذكرواأندونابتداءبهويستدلون

فحسب.والإشارةوالتذكيرالإيرادسبيلعلى

علىيجتمعون-وبدعهمفرقهماختلافعلى-والبدعةالأهواءفأهل

والسنةالكتابالنقليةالثلاثةالأصولعلىعليهودتتبعقولهمفهموهماتقديم

أصولهاقذمتإلافرقةمنفما،-ذلكفيبينهمتفاولمحبعلى-والإجماع

نصوعمنويعارضهايخالفهاأنهيرونماعلىعقولهاأنتجتهاالتيوقواعدها

السابق،المسلكفيويبتنهلذلكيشهدماتقذموقدوالأثر،والسنةالكتاب

عليهودتتبعقولهمفهموهماأناعتقادهممنذلكتضمتهلماإلاذلكوما

محتجلفهووالإجماعالنصو!عليهدتتماوأن،واليقينوالقطعالحقهو

عقولهم.عليهدتتضلماومعاريقينيولابقطعيليس

الكفيالقانونوضعفيوالسبقالتقذمصاحبهوالرازيكانوكما

المسلك:هذاقانونوضعفيكذلككانفقد؟السابقينللمسلكين

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

أدلةوجدناثمشيءثبوتعلىقامتإذاالعقليةالدلائلأناعلم":فقال

أربعة:أمورأحدمنالحاليخلولافهناك؟ذلكبخلافظاهرهايشيرنقلية

.محالوهوالنقيفمين،تصديقفيلزم:والنقلالعقلمقتضىيصذقأنإما

العقلية.الظواهروتصذق،النقليةالظواهرتكذبأن!اما

باطل؟وذلك،العقليةالظواهرتكذب،النقليةالظواهرتصذقأن!اما

العقليةبالدلائلعرفناإذاإلاالنقليةالظواهرصحةنعرفأنيمكننالالأنه

وظهور!ىالرسولصدقعلىالمعجزةدلالةوكيفيةوصفاتهالصانعإثبات

.!محمديدعلىالمعجزات

مقبولغيرمتهمأالعقلصارالقطعيةالعقليةالدلائلفيالقدحصارولو

،الأصولهذهفيالقولمقبوليكونأنعنلخرجكذلككانولو،القول

.مفيدةكونهاعنالنقليةالدلائلخرجتالأصولهذهتثبتلموإذا

والنقلالعقلفيالقدحإلىيفضيالنقللتصحيحالعقلفيالقدحأنفثبت

باطل.وأنهمعآ،

العقليةالدلائلبمقتضىيققىأنإلايبقلمالأربعةالأقسامبطلتولما

إنها:يقالأو،صحيحةغيرإنها:يقالأنإما:النقليةالدلائلهذهبأنالقاطعة

.(1)"ظواهرهاغيرمنهاالمرادأنإلاصحيحة

الدلائليلإفادةشرطآوتحفقهاوجودهاجعلالتيالعشرةالأمورفي-وقال

النقلترجيحإذ،لرجحكانلوالذيالعقليالمعارضوعدم":-اليقينالنقلية

.(173-172):عرالتقديسأساس(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"إليهلافتقاره؟النقلفيللقدحالمستلزمالعقلفيالقدحيقتضيالعقلعلى

العقليةبالدلائلمعازضةكانتلماولكنها،كثيرةالتشبيهآياتإن":وقال

ظواهربينالتعارضحصولفعندوأيضأظواهرها،عنصرفهاأوجبناجرملا

العقل:وقواطعالنقل

النقيضين.تصديقلزم!الامعأ،تصديقهمايمكنلا

إلابهالتصديقيمكنلاالنقللأن؟العقليةالقواطععلىالنقلترجيحولا

معأ،والنقلالعقلفيالطعنيقتضيالعقلعلالنقلفترجيح،العقليةبالدلائل

.محالوأنه

القطعية،العقليةالدلائلبمقتضياتالقطع:وهو،الرابعالقسمإلايبقفلم

.(2)"التأويلعلىالنقليةالظواهروحمل

!ح!!!!اكع

.(241):عىوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل(1)

.(1/337)العاليةالمطالب(2)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الساجالمسلك

واستدلالأ()تفسيرآورسولهالله!لإمتنزيل

والكلمالمنطقعلمفيالحادثةالمصطلحاتعلى

وأفصحهمالبشرأصدقوو!ك!محمدرسولهكلاموالسنة،اللهكلامالقرآن

الله،كلاموتابعوهموالتابعونالصحابةقرأوقد،بالتهوأعلمهمبيانأوأتمهم

كما،ومعانيهالقرآنبتفسيرأعلمبذلكفكانوا!وو،النبيعنبيانهوسمعوا

رسوله.بهالثهبعثالذيبالحقأعلمأنهم

وما،والسنةالقرآنفيجاءالذيوالعرفوالعادةاللغةتعزفأنفالواجب

والعادةاللغةفبتلك،الألفاظتلكسماععندالرسولمنيفهمونالصحابةكان

ر!فوقولهمخالففمن،ذلكبعدحدثبمالا،ورسولهاللهخاطبهموالعرف

جميعا.والمدلولالدليلفىأخطأفقدتفسيرهمبخلافوالسنةالقرآن

:نوعان-والسنةالقرآنتفسيرفي-فإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

فهؤلاءعليها،والسنةالقرآنألفاظحملأرادواثممعانياعتقدواقوم:الأول

الدلالةمنالقرآنألفاظتستحقهماإلىنظرغيرمنرأوهالذيالمعنىراعوا

يحملونهوتارةبه،وأريدعليهدذماالقرآنلفظيسلبونتارة:صنفانوهم،والبيان

الحادثة.المصطلحاتمنبهيزذولمعليهيدللمماعل

منبكلامهيريدهأنيسوغمابمجردوالسنةالقرآنف!رواقوم:الثاني

عليهوالمنرلبالقرآنالمتكفمإلىنظرغيرمن،العرببلغةالناطقينمنكان

العربي،بهيريدأنعندهميجوزومااللفظمجردراعوافهؤلاء،بهوالمخاطب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

.الكلامولسياقبهللمتكقميصلحماإلىنظرغيرمن

كما،اللغةفىالمعنىلذلكاللفظاحتمالفىيغلطونماكثيرآهؤلاءثم

المعنىصحةفىيغلطونماكثيرآالأولينأنكما،قبلهمالذينذلكفىيغلط

المعنىإلىالأوليننظركان!ان،الآخرونذلكفىيغلطكما،بهف!رواالذي

أسبق.اللفظإلىالآخرينونظر،أسبق

يحملون)الذينالأولالنوعمنالثانيالصنف:-هنا-بالحديثوالمقصود

والنوع،(الحادثةالمصطلحاتمنعليهتدللمماعلىوالسنةالقرآنألفاظ

.(العربلغةمنيفهمونهمابمجردوالسنةالقرآنيف!رون)الذينالثاني

والسنةالكتاببيانعنوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفغذتتفقد-

تأؤلوهماوعلىرأيهمعلىواعتمدوا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةوأقوال

اللغة.بفهمهم

يف!رونالبدعأهلمنوغيرهموالرافضةوالمرجئةالمعتزلةتجدولهذا

يعتمدونلاتجدهمولهذا؟اللغةمنتأولوهوماومعقولهمبرأيهموالسنةالقرآن

والسنة،القرآنبيانفيالصحابةعلىولا،القرآنبيانفي!ووالنبيأحاديثعلى

عليعتمدون!انما،وآثارهمالسلفإجماععلولا،السنةعلىلايعتمدونفلا

وآثاروالحديثالمأثورةالتفسيركتبعلىيعتمدونلاوتجدهم،واللغةالعقل

رؤوسهم.وضعتهاالتيالكلاموكتبالأدبكتبعلىيعتمدونوانما،السلف

الأدبوكتبالفلسفةكتبفيمايأخذونإنماأيضآ؟الملاحدةطريقةوهذه

يعيرضونهؤلاءإليها،يلتفتونفلاوالآثاروالحديثالقرآنكتبوأما،واللغة

القرآنيتأؤلونوأولئك،العلمتفيدلا-عندهم-هيإذالأنبياء؟نصوصعن
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جم!نمنقضفيالسنةأهل!صجالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

وأصحابه.!ووالنبيعنآثاليبلاوفهمهمبرأيهم

الكتاببهاتيردلممصطلحابلأنفسهميبتدعونمنهمكثيرآأنكما-

الألفاظتلكوتكون،-عندهم-معئنمعنىفييستعملونهاوألفاظأ،والسنة

اللهكلاميحملونثم،بهيف!رونهاأوأصولهمعليهيبنونمماوالمصطلحات

والحديثالقرآنفيلفظآسمعواإذاأو،الحادثةمصطلحاتهمعلىورسوله

.(؟)عندهمالمعهودالمعنىذلكفيمستعملأنهظنوا

:هامانأمرانيظهرتقذموبما

الكتاببهاييردلمألفاظأيبتدعواأنإماوالبدعةالأهواءأهلأن:الأول

وردتالتيمعانيهاغيرفيفيهماوردتألفاظآيستخدمواأن!اما،والسنة

المحذثةالمعانيأوالألفاظتلكعلىوالسنةالكتابنصوعريحملونثمبها،

المبتدعة.

ولذا؟والكلامالمنطقأهلفييكونماأشهرهوالمسلكهذاأن:الثاني

تسلكهبلبهم،يختضلا-الأمرواقعفي-لكنه،العنوانفيبالذكرخضوا

والبدعة.الأهواءأهلمنوأصنا!طوائفعدة

كلام:أمثلتهوذكرلهوالتقعيدوتحريرهذلكبيانفيرأيتهماأجمعومن

اللفظهذا...ولكن":لنفاسفبتمامههنافأسوقه،تيميةابنالإسلاملشيخ

فيالشفاعةلفظيستعملونالذينالعامةمنكثيرلفظيشبهالحكايةفيالذي

:أي-وفلانبفلانإليكنستشفعإنااللهم:أحدهمفيقول،التوسلمعنى

.(363-13/355)(911-601،181-7/501)الفتاوىمجموعانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

غيرمن-بهتشقعقد:غيرهأوبنبيدعائهفيتوسللمنويقولون.-بهنتوسل

كلامهيسمعلمغائبآيكونوقدبلله،دعاولالهشفعبهالمستشفعيكونأن

.-لهشفعولا

،العربلغةهوولابل،الأمةوعلماءوأصحابه!ووالنبيلغةهوليسوهذا

مالهفيطلبللسائليشفعالذيهووالشافع،الشفاعةطلبالاستشفاعفإن

للسائليشفعلمبمنالاستشفاعوأما،إليهالمشفوعالمدعوالمسئولمنيطلب

ولااللغةفيلااستشفاعآهذافليس،بسؤالهيعلملاوقدبلحاجةلهطلبولا

به،استشفاعأهوليسبه،ودعاءبهسؤالهذانعم،،يقولمايدريمنكلامفي

:أي-استشفاعآهذاوسموا-الشريعةغيرواكما-اللغةغيروالماهؤلاءولكن

..-بهسؤالكيجيب:أي-فيشفعكبهاستشفع:يقولونصاروا-بالشافعلأسؤا

النبيبهاويخاطبهمبهايتخاطبونكانواالتيالصحابةلغةيعرفلمومن

الناسمنكثيرآفإن،مواضعهعنالكلمحرف!الآ؟الكلامفيوعادتهم!!ه،

اللهكلامفيالألفاظتلكيجدثم،الألفاظفيوعادتهمقوماصطلاحعلىينشأ

الألفاظبتلكالصحابةأورسولهأواللهمرادأنفيظنالصحابةأورسولهأو

والصحابةورسولهاللهمرادويكون،واصطلاحهعادتهأهلبذلكيريدهما

والنحووالفقهالكلامأهلمنالناسمنلطوائفواقعوهذا،ذلكخلاف

أخرمعالبعلىوأتباعهمالأنبياءألفاظوضعيتعمدونوآخرون،وغيرهموالعامة

:ويقولون،هميعنونهمابهامريدينالألفاظبتلكينطقونثم،لمعانيهممخالفة

المتفلسفةالملاحدةمنكثيركلامفيموجودوهذاللأنبياءإ،موافقونإنا

والمتصوفة.المتكلمةملاحدةمنضاهاهمومنوالإسماعيلية
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

معلولهوماعلىو)المصنوع((و)المخلوق)المحذث(وضعمن:مثل

نحن:يقولثم،الذاتيالحدوث:ذلكويسميأزليا،قديمآعندهكانوإن

الاعتباربهذا()المحدثلفظأنومعلوم،مرادهوهو،محدثالعالمإننقول

يكن.لمأنبعدكانماعندهمالمحدثوإنما،الأمممنأحدلغةليس

وقوىوالنفوسالعقولمنيثبتونهماعل()الملائكةلفظيفعونوكذلك

نحن:يقولونثم،النفسقوىبعضعلى(و)الشياطين()الجنولفظ،النفس

والشياطين.والجنالملائكةمنالناسجمهوربهوأقرالأنبياءبهأخبرتمانثبت

مثل:ذاك،هوس!يلهذاأنبالاضطرارعلمومرادهمالأنبياءمرادعرفومن

وأبدأ،أزلأالعالمينلربعندهممقارنوأنهالأولبالعقلمرادهميعلمأن

عندهمالفعالوالعقل،سواهماكلحصلبتوسطهأو،سواهمالكلمبدعوأنه

ليسأنهالأنبياءدينمنبالاضطرارويعلمالقمر،فلكتحتماكليصدرعخه

فلكتحتماكلربولا،اللهسوىماكلربهومنعندهمالملائكةمن

المسلمين:لغةفي(و)العقل،...يزالولايزللمأبديأزليقديمهومنولاالقمر،

تحصلوأعمالوعلوم،يعقلبهاالتيالقوة:بهويراد،عقلاميعقل)عقلمصدر

المعنىهذايرادأنيمكنفلا،بنفسهقائمجوهرلغهفيقطبهايرادلا،بذلك

...العقلبلفظ

مسلكهميسلكمنبهيتكلمورسولهاللهكلاممنكثيرآأنهناوالمقصود

المضنونالكتبصاحبكلامفييوجدكما،ورسولهاللهمرادلامرادهمويريد

ولفظ،الفلكيةالنفسجعلهحيث(المحفوظ)اللوحفيذكرهما:مثل،وغيرهبها

و)الملك((و)الجبروت()الملكوتولفظ،الأولالعقلجعلهحيث()القلم
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

جعلحيث)الشفاعة(ولفظ،والعقلالنفسعنعبارةذلكجعلحيث

،يدريلاقدالشفيعكان!انالمستشفععلىالشفيعيفيفمنفيفمآذلك

..سينا.ابنمسالكونحوهاالأمورهذهفيوسلك

،!الرسولللغةمنهتدبرغيرمنمنهذلكيقعمنذكرهناوالمقصود

وإن-الحديثخلاف:القرآنبهاجاءالتيالرسوللغةفيفإنه؟()القديمكلفظ

يسبقهلمعماأويزللمعماعبارةالكلامأهلعندوهو،...-بغيرهمسبوقآكان

بابمن-هذابهأريدإذا-ويجعلونه،نفسهبعدممسبوقأيكنلمإنغيرهوجود

.القرآنفي()القديمللفظمقابلالقرآنلغةفي()المحدثولفظ،...المجاز

إنماالعربلغاتوسائروالحديثالقرآنلغةفي()الكلمةلفظوكذلك

المعنى،بهذاإلاالعربلغةفيالكلاملفظيوجدولا،...التامةالجملةبهيراد

يقولثم،كلمةوالحرفوالفعلوحدهالاسميسمواأنعلىاصطلحواوالنحاة

...العربلغةهوهذاأنهذااعتادمنفيظن،الكلامبالكلمةيرادوقد:بعضهم

.كثيرةهذاونظائر

الرسوللغةتغييرمنفيهادخلونحوهماو)الاستشفاع(()التوسلولفظ

ولغتهم.دينهمفيعليهمغلطمنغلطأوجبماوأصحابه

والعلماءالسلفعنوالمنقولمحقوق،ونظرمصدقنقلإلىيحتاجوالعلم

عنالمنقولذلكإلىيحتاجكما،دلالتهومعرفةلفظهبثبوتمعرفةإلىيحتاج

.(1)"ورسولهللها

.(012-161):صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلمندكج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

الثالثالمطلب

بالعقلوالبدعةالأهوا،أهلاستدلإلنقضهأالسنةأهلمنهج

الأولالمسلك

الاعتقادأبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان

الاستدلال:بالعقلالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلمسالكمنأنتقدم

الثهحقفييستخدمونهالذيالقياسوأنالاعتقاد،أبوابفيالعقليةبالأقيسة

.الشمولوقياسالتمثيلقياسهو:تعالى

المستعملةالأقيسةأنيبتنأن:المسلكهذاينقفبهماوأحسنأقوىومن

يحسن-بل-يسوغ:صحيحعهومامنهاوأنسواء،ليستتعالىاللهحقفي

ومنها،والسنةللكتاباتبالحوفيه،والفقهالعلمكمالمنويكون،استعماله

المخالفةوفيه،والبدعةالضلالبابمنويكون،استعمالهيجوزلا:باطلهوما

،والعدلالحقوهو،الوسطهوالإسلامدين"فإن،والسنةللكتابالصريحة

ومنزه،وعلمهعقلهينبغيولمامعقولايكونأنيستحقلمامتضمنوهو

.(1)"الانحرافأهلفيهدخلمماذلكوغيروالعجزوالضلالالجهلعن

اللذانالقياسنوعاتعالىحقهفييستعغلأنيجوزلاأنهالسنةأهلفيبتن

وذلك،(الشمولوقياسالتمثيلقياس)وهما:والبدعةالأهواءأهلبهمااستدل

يأتي:لما

.(2/537)الجهميةتلبيسبيان(1)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:ا!ولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يستويالشمولوقياس،الأصلفيهالفرلحيماثلالتمثيلقياسأن-1

الحكم:فيأفراده

ولاصفاتهفيولاأسمائهفيولانفسهفيلا!ةلهمثللاتعالىوالرب*بم

فيمتماثلينوغيرههويكونولاله،مساويأولالغيرهمثلأوليس،أفعالهفي

وغيرههويجتمعلاتعالىأنهكما،إثباتفيولانفيفيلاالأشياءمنشيء

.أفرادهيستويكليتحت

بهوالعدلالشركمنوهودته،الأمثالضربمنهوالقياسهذاومثلول

وسميا.كفوالهغيرهوجعل،لهالندوجعلسبحانه

فيوغيرهمالمعتزلةمنوالكلامالفلسفةأهلمنالفملالأهليفعلهفما

حقيقةفيمنهموقولحهوذلكوغيروالقدرالصفاتمسائلفيالمقاييسهذهمثل

وجعلسبحانهبهوالعدلله،للأمثالوضرب،وخلقهالثهبينوالتشبيهالتمثيل

وعابوه.السلفذمهالذيوالكلامالقياسمنوهووسميا،ونداكفوالهغيره

الذيالكليالمطلقالأمرعلىإلا-قياسهمبطريقة-يدلانلاأنهما-2

الوجود.مجردسبحانهيجعلونهقدأنهمحتى،الذهنفيإلايتحققلا

يعلموافلم،غيرهوبينتعالىبينهمشتركاكلياأمراإلايفيدانلاأنهما-3

تعالى.بالربيختصماببرهانهم

إثباتهيمكنلاقدوغيرهسبحانهيعقهالذيالكقيالأمرذلكأنكما-4

الموضعهذاغيرفياليقينأفادإنالتمثيلوقياس،التمثيلقياسبمجردإلاعامآ

قالإذا:ذلكومثال.الفارقبانتفاءللعلمالظنيفيدلاقدالموضعهذاففي

إلاعنهيصدرفلاواحدوهوواحد،إلاعنهيصدرلاالواحدإن":الفيلسوف
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجي!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

،"واحدإلاعنهيصدرلاالواحد":قولهأولأيعلمأنيحتاجفإنه،"واحد

بأنوعلمه،كليةقضيةمنفيهبدفلاشموليقياسوكل،كليةقضيةهذهفإن

بقياسوإماالآحادباستقراءيكونأنإماواحدإلاعفيصدرلاواحدكل

ناقص.استقراءوهذابعضر،إلىبعضها

والمخلوقاتسبحانهيتناولهبحكمالمشتركالقدرعلىحكمواإذاأنهم-5

فينتقض،مثلهالمخلوقاتيجعلواأوكالمخلوقاتيجعلوهأنإما:أمرينبينكانوا

فيبطل.الدليلطردعليهم

فيالأقيسةهذهمثلوالمتكلمةالمتفلسفةمنطوائفسلكلماولهذا-6

الحيرةعليهموغلبأدلتهمتناقضتبل،اليقينإلىبهايصلوالمالإلهيةالمطالب

تكافئها.أوأدلتهمفسادمنيرونهلماوالاضطراب

استعملهالذيوهوالاعتقاد،أبوابفيالباطلالقياسالسنةأهلبئنوإذ

الباطل.المسلكهذانقفمواقدبذلكيكونونفإنهم،والبدعةالأهواءأهل

.والأحرىالأولىقياس:وهو،الصحيحالقياسيبتنونإنهمثم

ربوبيت!دلائلفي-القرانفيالمذكورةالبرهانيةالعقليةالأقيسةأنفيقزرون

وغيرالمعاد!امكانصفاتهوإثباتوقدرتهوعلمهووحدانيته!الهيتهسبحانه

وأعظمالعلومأشرفهيي!لاالإلهيةوالمعالمالسنيةالعاليةالمطالبمنذلك

للمشركينتعالىومحاجته،النبوةإثباتوفي،المعارفمنالنفوسبهتكملما

يمتازخاصيةالقيالع!لهذاوأن،البابهذامنهي-شركاءلهجعلواالذين

الصورةمنبالثبوتأولىالمطلوبالحكميكونأنوهي،الأنواعسائرعنبها

هوبل،تعالىحقهفيمستحيلغيربذلكوهو،عليهالدالالدليلفيالمذكورة
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

العادلالقياسهوالقياسفهذاونقلا،عقلاحقهفيمستعملوهو،لهواجب

الكاملة.الشرعيةالسلفيةالعقليةوالطريقة

وصورته:

منبوجهنقمفيهلالنفسهممدوحونعتكمالكل:الإثباتفييقالأن

نوعهثبتقد-للعدممستلزمغيرللموجودكمالاكانماوهو-الوجوه

الصمدالخالقفالربالمحذث،المميهنالمدئرالمعلولالمربوبللمخلوق

مناستفادهإنماالمخلوقفإن،بهأولىبنفسهالوجودالواجبالقديمالقيوم

الكمالصفاتمنسبحانهلهيثبتأنهعلىمنه،بهأحقفهو؟ومدبرهوربهخالقه

يضبطهلاالذيالتفاوتمع،لغيرهثابتاعلموهمماأكملنقمفيهالاالتي

العقلكانإذابل،المخلوقوبينالخالقبينالتفاوتيضبطلاكما،العقل

نأيعلموهو،قدرهيحصرلاماومخلوقمخلوقبينالذيالتفاضلمنيدرك

مماهذاكان؟مخلوقعلىمخلوقفضلمنأعظممخلوقكلعلىاللهفضل

،قدرهيدركلابماسواهمالكليثبتمماأعظمللربيثبتماأنلهيبين

الأمر.ذلكبجنسعلمهمعالرببهيختصأمرايفيدهالأولىقياسفكأن

هذاسلبتضمنماوهو-نفسهفينقموعيبكل:النفيفييقالوأن

نأفيجب،الممكنةالمحدثةبعفالمخلوقاتعنهينزهأنيجب-الكمال

وينفىبنفسهوجودهالواجبالقديمالسلامالقدوسالخالقالربعفينره

الأولى.بطريقعف

القرآنعليهدذالنقفقدفيالشريفوالمسلكالصحيحالقياسوهذا

والعقل:والسنة
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

:القرآنفمن

!مأتتتكمتقكفقايمنلكمهلآئفيكغيحنقثلأتكمضرت!:تعالىقوله-1

،128الروم:9(آنفكغمخافوتهتمكحيف!ت!تمشوآبرييهقآشررزفتختافىتآ!شثل

ؤخهه،نملبآلأنثئآخدهمبثيرؤإدايقثئخهوئقاؤتهملهمصئختصأتحتنتىيتوؤمخقئون!:وقوله

آلآلنزآلبآلبتدستهو\قىهوبتجلىآيخببعكهبةب!ثرماسمئأنقؤيريحنيمنشؤزئ!وهؤكطيئم!وذا

آتيهص(آتعينلزؤهؤلأغلىآآلضثلويلهأ!ئصؤءقثللأخرؤبآلآيؤصموتلفذين!ماتخكمونءآ!مل

دثهتجعلونفكيفبنت،لهيكونأنيرضىلاأحدكمأن:يعني،160-57:النحل9

والولدالشريكمنلهيثبتونهمانفيعلىسبحانهفاحتج،؟لأنفسكمترضونهلاما

يرضونلاكانوافإذا،عندهمنقعوعيبلأنه؟ذلكعنأنفسهمينزهونبأنهم

السوء؟!،مثلدئهويجعلونبهربهميصفونفكيفالسوء،ومثلالوصفبهذا

الأعلى.المثلىودثهالسوء،مثلبالآخرةيؤمنونلاللذينبل

هللرحليسلماؤرجلأمق!تتبهعمصونشزكألهيهقتلأزخلأآلته!رب!:وقوله-2

يعني:،الأولقياسيتضمنسبحانهضربهمثلفهذا،!29الزمر:أ(ق!ة9يتتتويايئ

آخرومملوك،متنازعونوهمفيهمشتركونفلاكلهفيكمالمملوككانإذا

كمنعندكمليسهذاكانفإذاسواء؟،وهذاهذايكونفهلواحد،مالكله

متعددةآلهةلأنفسكمتجعلواأنترضونفكيفواحدومالكواحدربله

وترجونهاتخافونهكماوتخافونهاتحبونهكماتحبونهادئهشركاءتجعلونها

.؟ترجونهكما

يمتاززتخةؤمنشئغليرد!ألغنداقخلوكاقش!1دتةصرب!:وقوله-3

لاشاتونآ!زهئمتليئةآتحخديحتتوفئهلوجقرام!يممئهيخمئفهويىزفاحمقا

قؤثةغنى!لوالؤيثى،غنىتقدرلام!تآآخدهمآزجقكقق!لأآلته*ؤض!عرب!
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ض!تعير(صربىغليوممؤبآتعذ؟يآمرومنممؤلمحثمتوىهلبخئرتةلئلآيؤتجهةإشما

شيء،علىيقدرلامملوكعبدعندكميستويلاكانإذا:يعني،!76-75النحل:9

حالاأسوأهوالذيالصنمتجعلونفكيف؟اللهرزقهمماينفقعليهموسعوغني

أحدهمارجلانعندكميستويلاكانإذاوكذلكلئه؟،شريكاالعبدهذامن

طريقعلىوآخرشيء،علىيقدرلاعاجزذلكمعوهوينطقولايعقللاأبكم

مستقيم؟صراطعلىلأنهبهعاملبالعدلآمروهووأفعالهأقوالهفيمستقيم

.؟العبادةفيالصنموبينالثهبينتسوونفكيف

السنة:ومن

مالهخالصمنعبدااشترىرجلكمثلبالثهأشركمنمثل!ان!!وو:قوله

ويؤدييعملفكان،إلمنوأدفاعمل،عمليوهذاداريهذه:فقال،ورقأوبذهب

.(1)"!؟كذلكعبدهيكونأنيرضيفأيكم،سيدهغيرهإلى

العقل:وأما

وجهينفمن

المخلوقمنأكملالقديمبذاتهالواجبالموجودالخالقأنأحدهما:

المربوب.المحدثللعدمالقابل

وخالقه.ربهمناستفادهفإنماالمخلوقفيكمالكلأن:الثاني

بالاضطرارالمعلوممنكانلهوخالقاللكمالمبدعاسبحانههوكانفإذا

المبذعالمستفيدمنبهمتصفايكونبأنأولىومبدعهوخالقهالكمالمعطيأن

أكملالربأنوعلموالناقم،الكاملبينالتساويانتفاءعلمفإذا،المعطى

."غريبصحيححسنحديثهذا":وقال،(2863)رقم(584)صالترمذيأخرجه(1)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلمندكلج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الأولىبطريقكمالبكلمنهموأحقمنهمأكمليكونأنوجب؟خلقهمن

.لأحرىوا

كانإذا:-مثلأ-فنقول،الطريقبهذهتعالىحكمتهعلىاستدللنافإذا

أكملفعلهمنلهمطلوبةوغايةلحكمةإلافعلايفعللاالذيالحكيمالفاعل

فعلهمنمطلوبةوهيمحمودةعاقبةلأجلولالحكمةولالغايةلايفعلممن

فيناكمالأللحكمةالفعلكانفإذا،وأحرىأولىتعالىحقهففيالشاهد؟في

كمالأوالكذبالظلمعنالتنزهكانإذاوكذلك،وأحقبهأولىتعالىفالرب

عف.بالتنزهوأحقأولىتعالىفالربحقنافي

الاعتقاد،أبوابفيالباطلبالقياسنقفالاستدلالفيالمسلكوهذا

وأتباعهم:الأنبياءمسلكهو

قياسالمتضمنةالمناظرةهذهبمثلقومهالمتهملأالخليلإبراهيمناظرولهذا

آئثتر!ضتمقآو!تفآخامت!:تعالىقالكما،قولهعلىالخصموإلزامالأولى

نإلأضقيإآصئفريقغقآبمئستلال!أعلحمبو!يتزذثتممايإلتؤ\لثتزكترأنتهتمؤلامخافولت

(ضقتدونؤكمالأتنقمأؤثصكلمحنهقير(يمنهصتتبس!ؤأؤثزةامنوأ!الديقتغلموئكنتم

فندرحمررترقعقويم!غلإترهيقءاتتتق!حخشتآؤلجك!:تعالىلقا،182-18:الأنعام1

.!83:نعامالأ9(غآ!ثنق

أهلأئمةمنوبعدهقبلهومنأحمدكالإماموالأئمةالسلفواستعمله

العقليالقيالسنقضهفيأحمدالإمامفاستعمله،المطالبهذهمثلفيالإسلام

لذلك.نماذجخمسةفيهزخةلثهوكلامه،وشبههمللجهميةالباطل
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

تعالى:قالوقد،العرشعلىاللهيكونأنأنكرتم:لهمفقلنا":زخةلثهقال

ثتم2آتاسصضؤفيلأزضقوآآلضئخؤلفخلق!:وقال،!5:طه1(آشتؤئآئقرثنغل!آلرخمق

علىهوكماالسابعةالأرضتحتهو:فقالوا.45أ؟:11!عراف(آتقىتثيىيآشتؤئ

ولا،مكانمنهيخلوولا،مكانكلوفيالأرضوفيالسمواتوفي،العرش

آلأزك!(ؤفيألشخؤلهبفيؤفؤآدتة!:القرآنمنآيةوتلوا.مكاندونمكانفييكون

فقلنا:.13:الأنعام9

فقالوا:شيء،الربعظممنفيهاليسكثيرةأماكنالمسلمونعرفقد-1

والأماكنوالحشوشالخنازيروأجوافوأجوافكمأجسامكمفقلنا:،؟مكانأي

شيء.الربعظممنفيهاليسالقذرة

لأزضى(آبكئممخميمفأ!تثمإ%نلمنىمنآمشغة!:فقال،لسماءافيأنهخبرناأوقد-2

إقه!:لقاو،711:الملك1(حاعساغثتكتمدربحبلأنآالتئم!فيشنآئنتمآتم!،611:الملكأ

،...!55:عمرانآلأ(ؤزايعكإتتتؤييلث!إتي:وقال،011:أناطر(آلطي!بآليهويضحعد

،...118:الأنعام9(وء2عمانزقآتقاهروهو!،..5إ.0:النحلأ(لهويهزيمنزبهمتخافون!

يقولمذموما،مفأسفلشيءكلووجدناالسماء،فيأنهأخبرنااللهخبرفهذا

آلديمتؤقال!،!541النساء:أ(آلاريمنآلأشفليآلذزكفيآفئمقينإن!:ثناؤهجلالله

لأشفيين(آمنييكوناآقذامناتحفتخغقهمالإدنيررآلحنؤآيمنتاأل!ضألذكغآاتيتازبتآ!قروأ

.129:تلصفا

مكانهم،والشياطين،مكانهكانإبليسأنتعلمونأليس:لهموقلنا-3

..واحد.مكانفيوإبليسهوليجتمعاللهيكنفلم
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

صافيقواريرمنقدحيديهفيكانرجلاأنلو:ذلكفيالاعتبارومن-4

آدمابنيكونأنغيرمنبالقدحأحاطقدآدمابنبصركان،!اصشرابوفيه

يكونأنغيرمنخلقهبجميعأحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالته،القدحفي

خلقه.منشيءفي

وخرجبابهاأغلقثممرافقهابجميعداراى!برجلاأنلو:أخرىوخصلة-5

غيرمنبيتكلسعةوكمدارهفيبيتكمعليهيخفىلاآدمابنكانمنها،

أحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالئهالدار،جوففيالدارصاحبيكونأن

.(1)"خلقمماشيءفييكونأنغيرمنهووماهوكيفوعلمخلقهبجميع

المتضمنةالصحيحةالعقليةبالأقيسةالاستدلالمسلكأحمدالإمامفسلك

للأولى:

وتوعدعنها،والتنزهباجتنابهاالشارعأمرمماالنجاساتأنوذلك-1

مماوهي،الإسلامدينمنبالاضطرارعلممماوهذا،بالعقابذلكعلى

خبيثة،لكونهامجانبتهاواستحسانعنهاوالنفوركراهتهاعلىالقلوبفطرت

يجبالذيالنقموالعيبمناللهشاءبماالموصوفالمخلوقالعبدكانفإذا

يباشرهاأنولاالنجاساتتكونحيثيكونأنيجوزلاعفالربتنزيه

علاتهحالفيإنهثمتطهيرها،يجبلحاجةكانوإذا،حاجةلغيرويلاصقها

يتطهرأنحالاتهمنحالفيعبدهعلىالربأوجبفإذاالتطهير،عليهيجبلربه

للعلموأكثر،أعظمالنجاسةعنوتقديسهالربتنزيهكانالنجاسةعنويتنزهله

العابد،منأعظمفالمعبودوأيفا:.غيرهعنينزهماكلعنبالتنزيهأحقالرببأن

.(39-37):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجك!نم:ا!ولالباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

والقدوس:،السلامالقدوسسبحانهوهوسيمالا،العقولبدائهفيمعلوموهذا

الأمورأنكرومنقدوسا،القدولع!سميومنهالتطهير،وهوالتقديسمنمأخوذ

تخرجالتيالنجاساتعنالتنزيهعليهواجباالعابديكونأنالعقولبدائهفي

سبحانهالرببأنالعلمكانوإذالها،ملاصقبهامختلطالمعبودأنمعمنه

القياسهذاكانالعابد؟منبذلكأحقوالمعبودالعبدمنوالتعظيمبالتنزيهأحق

!ؤطقز:لخليلهتعالىقالقدبل.العقولبديهةفيالأقيسةأظهرمنوأمثاله

بيتهبتطهيرعبدهأمرفإذا،126:الحجأ(آفصجورؤآلز!جوآئقإتمبللظآيفيئتتتي

أحقهويكنألم،النجاسةمنعندهويعكفوإليهفيهويصلىبهيطافالذي

.؟وثيابهعبدهوبدنبيتهمنوالنزاهةوالطهارةبالطيب

فيمذموملف!لاأنوهو:،العقليةالأقسيةمنأخرىبحجةاحتجثم-2

العبادفطرفيمستقروذلك،السافلينأسفلفيأعداءهاللهجعلحيث،المخلوق

الأسفلين،منليكونواأقدامهمتحتيجعلوهمأنطلبواالمضلينأتباعإنحتى

المخلوقمنالمعيبالمذمومبهويوصفالمخلوفعنهينزهمماهذاكانوإذا

موصوفايكونأوالسفلفييكونأنعنويقدسينزهأنأحقتعالىفالرب

العليهوبلالوجوهمنبوجهصفاتهفيذلكيدخلأومنهشيءأوهوبالسفل

وجه.بكلالأعلى

تضمنفالذيوالتنزيه،القياسيةالعقليةالثالثةالحجةأحمدالإمامذكرثم-3

الخبيثمجامعةعنالتنزيهنظيرالأحياءمنوالنجسالخبيثمجامعةعن

التيالمواطنفيالصلاةعننهيولهذا،الأولىالحجةفيالجماداتمنالنجس

وقد،رجيمملعونفالشيطانذلك،ونحووالحشكالحمامالشياطينتسكنها
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهل!سجالثافي:الفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منالشيطانهربعنكتابهفيوأخبر،الشيطانمنبالاستعاذةعبادهاللهأمر

وأاللهبملائكةيجتمعأنعنمطرودامبعداملعوناكانفإذابدر،يومالملائكة

اللهوتنزهاللهعنبغذهأنالمعلومفمنالوحيمنبهيتكلمونمامنهم!سمع

بالشياطين،مملوءآالأمكنةمنكثيركانفإذا،أعظمالشياطينقربعنوتقدسه

غيرمنهقريبينالشياطينكان؟-الجهميةتقولكما-مكانكلفيتعالىوكان

ويعقممنه،كلامهسمعمنمتمكنينكانوابل،مطرودينولاعنهمبعدين

والأنبياءالملائكةتنزيهمنأعظمذلكعنوتقديسهاللهتنزهوجوببالاضطرار

لحين.لصاوا

مثلازخةلثهفضرب،الرابعةالقياسيةالعقليةالحجةأحمدالإمامذكرثم-4

غيرمنوقبضتهيدهفيبمابصرهيحيطأنأمكنهإذاالعبدأنوهوقياسا،وذكر

واتصافهذلكباستحقاقأولىسبحانهفالئهلهمحايثاولافيهداخلايكونأن

حقه.فيممتنعاذلكيكونلابأنوأحقبه،

فذكر،المخالطةبدونالعلمإمكانبهوقرر،الخامسالقياسذكرثم-5

كونهمعبيوتهاوعددمقدارهايعلمفإنه-بناهاكدار-مصنوعافعلإذاالعبدأن

يعلمبأنأحقهوأليسشيءكلخلقالذيفالتهبناها،هولكونهفيهاهوليس

.(1)إلها؟محايثافيهايكنلموإنوصفاتهاومقاديرهامخلوقاته

(328-1/172،327)الجهميةتلبيسبيان:-المسلكهذافيتقدمفيما-انظر(1)

1/015،154)المنطقيينعلالرد،(2/475-474،538-534،547-543)

درء،(181-75،171-74)عرر:الأصفهانيةالعقيدةشرح،(551،035-135-

.(77-2/76)السعادةدارمفتاح،(551-7/531)(03-1/92)التعارض
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجي!نم

الثانيالمسلك

المضمونفيفسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان

التناقضأوالفاسدةاللوازمأوالاستدلالأو

والبدعةالأهواءأهلبهايستدلالتيالصحيحةغيرالعقليةالأدلةكانتلما

والعقليةالنقليةالأدلةعنالإعراضمع،التحكمومحضالهوىمجزدعلىمبنئة

نألذلكاللازمةالآثارمنفإن؟والسنةالكتابعليهااشتملالتيالصحيحة

والعقولالعلمأولويعلمهماوالتناقضوالفسادوالنقصالخللمنفيهايكون

آخيقعاتؤجدوأييويحقجمندغثر%لتو!ؤلؤكأن:تعالىقولهمصداقمنوذلك،الصحيحة

.!32:أيونرر(لضخنلآلأإآلحتئبغد!فماذا:لهوقو،182:النساءأ(!يين

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلينطلقالقاعدةهذهومن

الدليل:يحرموالشارع":تيميةابنالإسلامشيخقال،بالعقل

،كذبفإنه،باطلةمقدماتهإحدىتكونأن:مثل،نفسهفيكذبالكونه-1

لأآئكنبآنضيتقغلتهميؤخذ!آؤ:تعالىكقوله،عليهسيمالاالكذبيحرموالثه

.9611:عرافلأا1(ييهمازسموأؤدلحقآلأاآدتهغلتقولوأ

ماؤلاتقف!:تعالىقالكماعلمبلايتكلمبهالمتكلملكونويحرمه-2

،!33:لأعرافاأ(لانغقونقاآلتهغلتقولوأؤآن!:تعالىلهوقو،!63:لإسراءا9(مجقزءبهلكثيئمق

عقم(بهثكمثيتىييماتخآصنقيتمبرءمجلئمقكمفيماخحختزقؤل!هكأنغ!:وقوله

.166:عمرانآل9
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

!يخللوتك:تعالىكقوله،تبينمابعدالحقفيجدالالكونهويحرمه-3

بألنط!وليذحمخوأ!فووأآلدين!ؤيخدلم:تعالىوقوله،!6:الأنفال9(ئينمابغدآلخيئفي

.!65:لكهفاأ(آلحقيه

ويكونشرعيغيردليليعارضهأنيجوزلاالشرعيفالدليلفحينئذ

تكونتعالىاللهيشرعهالمالتيالبدعةإن:يقولمنبمنزلةهذابل،عليهمقدما

:يقولأو،الصدقعلىمقدمالكذب:يقولأوبها،الثهأمرالتيالشرعةعلىمقدمة

يكونعنهاللهنهىما:يقولأو،النبيخبرعلىمقدمايكون!ووالنبيغيرخبر

.(1)"ممتنعكلهوهذاذلك،ونحوبه،الثهأمرمماخيرا

منها:،مسالكعدةذلكفيالسنةولأهل

ينتجأووتتضمنهعليهتشتملبماالصحيحةغيرالعقليةالأدلةنقض-1

كذلككانإذابهالمستذذالدليلأنالمعلوممنإذفساد؟منمنهاويلزمعنها

منالسنةأهليبتنهفمماابتداء،دليلأيكونأنيصلحولم،نفسهفيفاسدأكان

والبدعة:الأهواءأهلاستدلالبهوينقضونذلك

والسنةالكتابعنالإعراضعلىيشتملالصحيحغيرالعقليالدليلأن!

بها.نحتجولاالآثارهذهنقبللاإنا:بعضهموقال":الدارميقال،والإجماع

،(2)"بالمعقولنقولبللا،:منهمقائلفقال،...تقبلونالثهكتابولاأجل،:قلت

وعدلواحديثا،القديمومنخبيثا،الطيبمنأبدلوحتى":اللالكائيقال

.(1/411)ضرالتعادرء(1)

.(127-126):صالجهميةعلالرد(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

إليه،الخلقدعوةعليهوأوجب،عليهاللهوبعف!ك!سوواللهرسولعليهكانعما

.(1)"سبيلهإلىبالهدايةعليهمنعمفإتمامعبادهعلىوامتن

،والإجماعوالسنةالكتابعلىردأالصحيحغيرالعقليالدليلفيأن*

وسنةتعالىاللهكتابعلىالردفيونهارهراكفليلهفهو":اللالكائييقول

عليهبدعتهبنىوماأصلهإلىرجعإذافأماعليهما...،والطعنوو!لك!رسوله

استبصار،غيرببعفمنبعضهاوضربوالإنكار،بالجحودعليهمااعترض

والتعجبالهزوفيوأخذافتكار،غيرمنوالنظرالجدلببهتأصلهماواستقبل

!وواللهرسولدينعلىواجتراء،وحكمتهالثهبآياتاستهزاءاعتبار،غيرمن

.(1)"والسنةالكتابخلافهوماالأدلةمنوابتدعوا":وقال،(2)"وسنته

تنزيلأوت!زيلهمنعظينتجأوالصحيحغيرالعقليالدليليتفمنهما*ب

اللالكائي:قال،والسلفالصحابةعليهكانلماأوالنقليللدليلمماثلةمنزلةأهله

مذهبهيوافقلاماعلىرأيهمسقطاأوفيهما،البعيدةبالتأويلاتمخاصماأو"

إذافأما،...مذهبهعلىوالسنةالكتابيتفقحتىالركيكةالمخترعةبالشبهات

وقابلها،..والإنكار.بالجحودعليهمااعترضعليهبدعتهبنىوماأصلهإلىرجع

القرونهذهعلفمضت":وقال.(2)"وابنهوالجبائيوالعلافالنظامبرأي

نفسهمنوأبدى،ضرباتهالدهرضربحتى،والآخرونالأولون،ماضون

أكبرأنهموادعوا،أخلافقبلهملمنأنهمزعموا،أجلافقوموظهر،حدثاته

نظراوأحسن،التحقيقإلىوأهدى،المعقولحقائقوفي،المحصولفيمنهم

.(1/18)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

.(1/11)السابقالمصدر(2)
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!سجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

مكالمتهمعنورغبوا،لعجزهمالنظرمنتفادواالمتقدمينوأن،التدقيقفيمنهم

.(1)"فهمهملقلة

المخالفينتخطئةمنالصحيحغيرالعقليبالدليلالقولعنينتجما*"

لهمالمشهودالعلمأهلمنكانواوإنحتى-بهيقوللاممنوتضليلهم

الكتابخلافهوماالأدلةمنوابتدعوا":اللالكائيقال،-والفضلبالإمامة

والجماعة،بالسنةوتسموا،المسلمينمنذلكيعتقدلامنوضقلوا،...والسنة

.(2)"والغباوةبالجهلؤشموهخالفهمومن

الشرعيالعلمتقديرعدمعلىالصحيحغيرالعقليالدليلاشتمال*

وتزهيدالأخبار،بتققةالاستخفافدأبهوجعل":اللالكائيقال،واحترامه

.(2)"بالآثاريتدينواأنالناس

الاستدلالفيفسادمنفيهابماالصحيحةغيرالعقليةالأدلةنقضر-2

بهاستدذإذاإلابهالاستدلالويصحمسقمأيكونلاالدليلفإن؟وطريقته

والنقفالنقدتوخهذلكغيرفيهالأمركانإذاوأما،عليهيدذوفيمابابهفي

الاستدلاليبطلوذلك،محلهغيروفيوجههغيرعلىبالدليلاستدلالأنهإلى

نفسهفيكانإذافكيف،نفسهفيصحيحأالدليلكانإذاهذاذلك،فيبه

ذلك:منالسنةأهلبئنهوممافاسدأ؟،

الإماميقولذلكوفي،للعقلفيهمجاللافيماالعقليبالدليلالاستدلالكل

،المقلوبوفهمهالمغلوببعقلهاللهمملكةتدبيرفيالفكردائبفهو":اللالكائي

.(1/17)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

.(1/18)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

والسفهالظلمبانتسابأو،بظنهالحسنبتحسينأو،وهمهحيثمنالقبيحبتقبيح

كماأخرىبتجويرهأو،ببالهيخطركماتارةبتعديلهأو،إليهبصيرةغيرمن

لعبيدهحقوقايوجببأنأو،عبادهأفعالخلقعنبتعجيزهأو،شيطانهيوسوسه

لافمما":بطةابنوقال.(1)"قدرهبعظيملجهلهبحكمهإياهألزمهقدعليه

لأحدينبغيلا)يتم؟(::فيهيقولولا،عنهيسألولافيه،يتفكرأنلأحديحل

سيكونوأن،سيعصيهأنهيخلقهأنقبلعلمقدوهوإبليسالثهخلقلميتفكرأن

إذاأنهأحدهمعلمإذاالمخلوقينفعلمنهذاكان)ولو،ولأوليائهلهعدوا

،أمرهفيلهوعاصيامحابهفيلهومضاداولأوليائهلهعدوايكونعبدااشترى

نظاموفسادرأيوضعفخطأهذاإن:وأحباؤهأولياؤهلقالذلكفعلولو

إبليسخلقحيثفعلهفييصبلماللهأنوظننفسهفيتفكرفمن.(2)(الحكمة

عدواإبليسيخلقأنهإبليسيخلقأنقبليعلملماللهإن:قالومنكفر،فقد

وهذاكفرفقدأصلاإبليسيخلقلماللهإن:قالومنكفر،فقدولأوليائهله

خلقاللهأنيعلمواأنهذا:منالمسلمينيلزمفالذي.الملحدةالزنادقةقول

عدلذلكاللهفعلأنويعلموا،خلقهولذلكأفعالهجميعمنهعلموقدإبليس

.يسألونوهميفعلعمايسأللاأفعالهجميعوفيصواب

ويعارضوهفيهيتفكرواأنعليهموحرام،علمهالعبادعلىيجبومما

لإبليسالثهجعللميتفكرأنلأحدينبغيلا:وأفعالهمبعقولهمويقيسوهبآرائهم

الخلدلهجعلثم،دينهفيلهمخالف،وعدوهمعدوهوهوعبادهعلىسلطانا

.(11-1/51)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

ذلك.فيخلقهعلىاللهقياسوهو:،نقضهالمرادالعقليالدليلهوهذا(2)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

نأشاءلو،ذلكلهيجعللاأنعلىقادروهو،الأولىالنفخةإلىالدنيافيوالبقاء

يجبوكانخطأ،لكانالعبادفعلمنهذاكان)ولو،لفعلساعتهمن!كه

ولأحبائهلهعدووهوعبدلأحدهمكانإذاأنالعبادمنالعدلأحكامفي

يضلأنهعلم!اذا،ساعفمنيهلكهأنمحبتهفيلهومضادلدينهومخالف

علىيسلطهلاأنالعباداتمنوالعدلالعقلحكمففيويفسدهمعبيده

ذلككان،عليهمسلطهولومقدرةولاسلطانالهيجعلولاالأشياءمنشيء

يفسدهممنعليهمسلطحيثوجورا،ظلماعبادهمنالباقينعندفعلهمن

فمنوهلكته()1(.منعهعلىوقادرفعلهمنبذلكعالموهوفيهمويضادهعليه

وسلطهوالبقاءالخلدلإبليسجعلحينيعدللمالثهأنفظننفسهفيتفكر

ساعتهمنإبليسيهلكأنيقدرلم!الثهأنزعمومنكفر،فقدآدمبنيعلى

يقالولا،الثهإلىعلمهيردالذيالبابمنوهذاكفر،فقدعبادهأغوىحين

.(2)"يسألونوهميفعلعمايسأللا)كيف(،ولا)يتم(:فيه

العقلاء،عليهيتفقولا،نفسهفيينضبطلاالذيالعقليبالدليلالاستدلال*

الناسجميععندبحدودموصوفواحدلشيءليسالمعقوللأن":الدارميقال

اللهيكنولمتغذ،ولمبهولقلناللناسراحةكانكذلككانولو،عليهفيثتصر

عندالمعقولفوجدنا،153:المؤمونأ(!صنتف!تهخيذتجرلطبخا!هتم:قالوتعالىتبارك

.(3)"خالفهمماعندهموالمجهول،عليههمماحزبكل

ذلك.فيخلقهعلىاللهقياسوهو:،نقضهآخر*مرا؟عقليدليلهذا(1)

.(248-247/1))2(الإبانة

.(127):صالجهميةعلىالرد(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يدذماغيرعلىأوفاسدةبطريقةالصحيحالعقليبالدليلالاستدلال*

ق!!:يقولاللهإن:فقالآخرأمراادعىالجهمإن"ثمأحمد:الإمامقال،عليه

نأ:يخلولاالقرآنأنفزعم،!59:الفرقانأ(2آتايحيتةئتتهمافىؤقاوآلارضقآ!تئخؤنئ

عليهم،ولئسالناسعلىفشئهبينهما.فيماأو،الأرضفيأو،السمواتفييكون

السمواتفيماعلىوالمخلوقالخلق-ثناؤهجل-اللهأوقعإنماأليس:لهفقلنا

،؟مخلوقشيءالسمواتفوقهلفقلنا:،نعمفقالوا:بينهما؟،وماوالأرض

وقد،المخلوقةالأشياءمعالسمواتفوقمايجعللمفإنهفقلنا:،نعمقالوا:

المحفوظواللوحوالعرشالكرسيالسبعالسمواتفوقأنالعلمأهلعرف

وقعوإنما،المخلوقةالأشياءمعيجعلهاولميسمهالمكثيرةوأشياءوالحجب

دليلأالجهميفاستعمل.(1)"بينهماوماوالأرضالسمواتعلاللهمعالخبر

أحمدالإمامفأبطلوالحصر،الترديدوهو:،مخلوقالقرآنأنبهيثبتعقليأ

يصحلاوالحصرالترديدفإن،محلهغيرفياستدلالبأنهبهاستدلالهزخةلثبما

والأرضالسماواتهوبهاالمرادلأن؟الطريقةبهذهالآيةهذهفياستعماله

فوقماعلىتشتمللمالآيةبأنالجهميإقراربدليل،وحسببينهماوما

دئتفيماكانإذايصحإنماوالحصرفالترديد،المخلوقاتمنالسماوات

نفسه.المخالفبإقرارعليهتشتمللمفيمالاالآيةعليه

العقليةالأدلةهيأنهاوزغم،معينةعقليةأدئةعلىالعقليالاستدلالقضر!

بيان":تيميةابنالإسلامشيخقال،صحيحةغيرفيهاأمويىواشتراط،الصحيحة

دليللاحصروالتمثيلوالاستقراءالقياسفيالدليلحصرمنذكروهماأن:ذلك

.(32-31):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بمقدمتينإلايحصللاالمطلوبالعلمإنأيضا:وقولهم.باطلهوبل،عليه

الحصرعلىواستدلالهم.باطلهوبل،عليهدليللاقول،ينقصولايزيدلا

الجزئينبأحدأوالكليعلىبالجزئيأوالجزئيعلىبالكلييستدلأنإما:بقولهم

:يقال.التمثيلهووالثالثالاستقراء،هووالثاني،القياسهووالأولالآخر،على

بالاستدلالعنيغإذافإنكم،الثلاثةهذهفيالاستدلالانحصارعلىدليلاتقيموالم

الاستدلالبقيوقدحاصرا،ذكرتموهمايكنلمالتمثيلقياسجزئيعلىبجزئي

وكذلك،عوالخصوالعمومفيلهالمطابقوهولهالملازمالكليعلىبالكلي

الآخروجوليأحدهماوجودمنيلزمبحيثلهالملازمبالجزئيالاستدلال

وهذهتمثيلا،ولااستقراءولاقياساسميتموهمماليسهذافإن،عدكهعدمجهومن

طلوععلىوبالنهارالنهار،علىالشمسبطلوعكالاستدلالوهذا،الآياتهي

علىمعينبطلولحالاستدلالبل،جزئيعلىبكلياستدلالاهذافليس،الشمس

استدلالالطلوعجنسعلىالنهاروبجنس،جزئيعلبجزئياستدلالمعيننهار

بجزئياستدلالالكعبةجهةعلىبالكواكبالاستدلالوكذلككلي،علىبكلي

،العرضفينظيرهظهورعلكوكببظهورالاستدلالوكذلك،...جزئيعل

التيالأدلةمنذلكونحوآخروتوسطآخرغروبعلىبطلوعهوالاستدلال

اتفقأمربالأمكنةوالأمكنةالمواقيتعلىوالاستدلال،...الناسعليهااتفق

ظهورعلىالثريابظهوراستدلفإذا،والفلاسفةالمللوأهلوالعجمالعربعليه

بجزئياستدلالاكانالكواكبمنوشمالاويميناومغربامشرقامنهاقربما

كلياقضاءبهقضى!ان،التمثيلقياسمنذلكوليسلتلازمهما،جزئيعلى

الكليينبأحدبلجزئيعلىبكلياستدلالاوليسكليعلىبكلياستدلالاكان

وعلمبعضمنبعضهاالكواكبأبعادمقدارعرفومنالآخر،علىالمتلازمين
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نقضفطالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الليلمنمفىمامقدارعلىمنهارآهبمااستدلالفجرطلوعمنهايقارنما

الجبالعلمومنالآخر،علىالمتلازمينبأحداستدلالوهومنه،بقيوما

دائماكانإناللزومثم،الأمكنةمنيلازمهاماعلىبهااستدلوالرياحوالأنهار

العظيمةوالأنهارالجبالكوجودالأرضالثهخلقمنذهوبلابتداءلهيعرفلا

كانوإنمطردا،الاستدلالكانوالبحروجيحانوسيحانوالفراتالنيل

تزلولمبناهاالخليلفإن-اللهشرفهاالكعبةمثلمدةذلكمنأقلاللزوم

وعليها،بهافيستدلذلك،بحسببهااستدل-قطجبارعليهاتغللممعظمة

،المشرقيقابلالأسودالحجر:الأربعةالأرضلجهاتمقابلةالكعبةأركانفإن

يقابلواليماني،المغربيقابل-الشامي:لهويقال-يقابلهالذيوالغربي

القطب،يقابلوهوالشماليقابل-العراقي:لهيقال-يقابلهوما،الجنوب

وأمثالهفهذا،..عليها.بالجهاتويستدل،الجهاتعلىبهافيستدلوحينئذ

منهووليس،جزئيمعينوكلاهماالآخر،علىالمتلازمينبأحداستدلال

.(1)"التمثيلقياس

،فاسدةلوازممنعليهايلزمبماالصحيحةغيرالعقليةالأدلةنقض-3

الدلائلأهممنأن-العلمأهلعنففملأ-العقلاءكللدىالمعلوممنفإنه

الاستدلالمنيلزمكانإذاوأما،صحيحةدلالةإلائنيجلاأنهالدليلصحةعلى

باطلا)2(.بهالاستدلالويكون،صحيحغيردليلأيكونفإنهفاسدةلوازمبه

.(16-ه162):صالمنطقيينعلالرد(1)

تفصيلففيها،الرسالةهذهمن(الثانيالبابمنالساج)الفصلإلىالكريمالقارئأحيل(2)

.باللوازميتعلقما
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جس!نمنقضفيالسنةأهلحم!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الواضحالتناقضمنفيهابماالصحيحةغيرالعقليةنقفالأدلة-4

تختلفلافكذلكيتناقضر،ولانفسهفييختلفلاأنهكماالحقفإن"الصريح

الدليلفسادعلاماتأبرزالتناقفمنوجودكانولذلك،تتناقضولاأدلته

مختلفة،شهادتهممختلفةالباطلأهلتجد":قتادةيقولولذلك؟وبطلانه

يتناقضالصحيحةغيرالعقليةالأدلةجميعإنبل،(1)"أعمالهممختلفة،أهواؤهم

بأدلتهاالأخرىللفرقةتقزلامنهمفرقةفكل،أنفسهمبالعقلالاستقلالأهلفيها

كلمختلفينالمعقولفيالجهميةمعشرفرقكمفوجدنا":الدارميقال،العقلية

.(2)"خالفهاماوالمجهولإليهتدعوماعندهاالمعقولأنتدعيمنكمفرقة

أنهاللهعلىادعىبماالجهميعلىالحجةظهرتفلما"أحمد:الإمامقال

كانإذافقلنا:،منهمباينولالشيءمماسغيرشيءكلفيهو:قالخلقهمع

مماسغيرشيءكلفييكونفكيفقلنا:لا،:قالمماس؟،هوأليسمباينغير

الناسجهالفيخدع،!كيفبلا:فقالالجوابيحسنفلم،؟مباينولالشيء

يكونأنيعقللاأنهببيانتناقضهمخةلثهفبين.(3)"عليهمومؤهالكلمةبهذه

ممتنعوهذا،النقيضينرفعمنهيلزملأنه؟مباينولامماسغيرشيءكلفيالله

.العقولبدائهفي

تخريجه.تقدم(1)

.(127):صالجهميةعلىالرد(2)

.(41):عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(3)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثالثالمسلك

تغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان

الصحيحةغيرالعقليةالأدلةعن

دينهم،إلىالناسبهايهتديالتيوالسمعيةالعقليةالأدلةوو!ت!الرسولبين

اليهتارالذينأصولمسائلوعامة،والآخرةالدنيافيوسعادتهمنجاتهمفيهوما

وغطمتهومشيئتهوقدرتهوعلمهوبوحدانئتهالخالقبوجودالإقرار:مثل-

مماذلكوغير!رومحفدوبرسالةوبالثوابووقوغاإمكائابالمعادوالإقرار

العقليةالأدلةيبينوالقرآنالعقلئة،أدئتهعلىالشارغدذقد-بالعقلئغقم

بها.يستدللممنعلىوينكر،ذلكعلىالدالة

جاءمامعرفةفيمقضرونأوقاصرونوالدينالعلمإلىالمنتسبينمنوكثير

والعقلية:السمعيةالدلائلمن!ىبه

السمعيةالدلائلمن!بهجاءماتخالفأصولاابتدعتقدفطائفة-

والعقلية.

أتىحىأنهيتصورونولا،عنهفأعرضتبدعةذلكأنرأتوطائفة-

.والصفاتالتوحيدعلىالدالةكالأدلةبه،يخبرماعلىالدالةالعقليةبالأصول

نأيظنقدبل،أدلتهيعرفولامجملابهذاجاء!ووبأنهيقرمنومنهم-

،الرسولدليلهوجواهرهحدوثعلىالإنسانبخلقكالاستدلالبهيستدلما

وحسنكالمعادبالعقليعلمأنيجوزلاماذلكفيأنيعتقدونهؤلاءمنوكثير

.والكذبوالظلمالشركوقبحوالصدقوالعدلالتوحيد
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جس!نمنقضفيالسنةأهلحم!نمالثائ:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

أصولفإنهاور!ت!الرسولبهجاءمابعضرتخالفأصولأابتدعمنوكل

وسمعا.عقلاباطلةوهي!وو،دينهأصوللاهودينه

المتفلسفةمنالصحيحةغيرالعقليةبالأدلةيستدلمنعامةأنئعقموبهذا

علىالشارعودلالةالشرعيةالعلومبمقدارجاهلونوغييرهمالمتكلمةوجمهور

العقليةأدلتهمبعلؤيوهمهممما،النقليةالدلائلعلىكدلالتهالعقليةالدلائل

جاهليتين:مقدمتينعلىابتنىهذاوجهلهم،النقليةالشارعأدلةعلى

وحسب.بهاالشارعأخبرماالشرعيةأنإحداهما:

.الأصولهيالتيللعقلياتفرعفهوالشارعبخبريستفادماأن:والثانية

الشرعية.الأدلةعلىالعقليةأدلتهمتشريف-عندهم-ذلكمنفلزم

ذدومابها،الشارعأخبرماهي:الشرعياتفإن؟باطلةالمقدمتينوكلتا

الأدلةوجميعبالعقلعلمهإلىيحتاجماجميعينتظمعليهالشارعدلوماعليها.

العقائد.ومسائلالدينوأصولوالبراهين

يتضحالعقليةالدلائلمنوالمتكلمةالمتفلسفةيذكرهماعامةتدبزوعند

هوبماوتأتيالكذر،عنالصافيةبخلاصتهتأتيوالسنةالكتابدلائلأنجليأ

منمنهموقعماوتحذفلها،يهتدوالموبأشياء،الوجوهأتئمعلىمنهاأحسن

الطرقمنوأنفعوأقوىأقربوهيواضطرابها،كثرتهامعوالأباطيلالشبهات

إليهاوهدتعليهاالنصوصدلتالتيالعقليةالطرقفيبل،المبتدعةالعقلية

إتك!و:تعالىقالوقد،أقومهيللتييهديالقرآنهذافإن،ذلكعنيغنيما

إلىالطرقأقربهوالمستقيموالصراط،152:الشورىأ(ق!تعيرصتزوإلىتتهدى
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

نأوإماتوضل،لاأنإمافإنها،الزائغةالمنحرفةالطرقبخلاف،المطلوب

أخر.مصالحوتضييععظيمتعببعدتوصل

مابمقتضىورسولهاللهكلاميعارضونوالبدعةالأهواءأهلكانولما

تناقضقطعيةعقليةأدلةعندهمقامتقدأنهويزعمون،الشبهمنلهمعرض

العقليةوالدلائلالطرقتلكينقضونالسنةأهلفإن؟الرسلبهجاءتما

وتغنيوالسنةالكتابعليهايشتملالتيالصحيحةالعقليةالأدلةببيانالمزعومة

العقليةالأقيسةمنوالسنةالكتابعليهاشتملما:ذلكومنسواها،ماكلعن

.(1)المضروبةوالأمثالالصحيحة

منها:،عظيمةفوائدذلكفيأنفيشكولا

م!هما.والهدىالعلموطلبإليهماوالتحاكموالسنةالكتابإلىالرجوع-1

الشرعيةالعقليةالدلائلمنوالسنةالكتابعليهاشتملماإظهار-2

الصحيحة.

والبدعةالأهواءأهلبهاستدلالذيالصحيحغيرالعقليالدليلنقض-3

والسنة.الكتابمنالصحيحالعقليالدليلمنعنهيغنيمابذكر

العقلتعارضدرء،(233-91/230)(253-61/125)الفتاوىمجموعانظر:(1)

/1)العالمينربعنالموقعينإعلام،(19-37،09-8/36)(1/981)والنقل

146-144).
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ذلك:نماذجومن

تباركاللهجانبفيوالشمولالتمثيلبقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدل-1

عنهيغنيالذيالصحيحالقياسببياناستدلالهمالسنةفنقفأهل،وتعالى

.-الأولالمسلكفيبيانهسبقكما-الأولىقياسوهو:،تعالىحقهفيوششعمل

بدليلالصانعوإثباتالعالمحدوثعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل-2

العقليةالأدلةببياناستدلالهمالسنةفنقفأهل،الأجساموحدوثالأعراض

ومنها:،البابهذافيعنهتغنيالتيالصحيحة

صدقوعلىالخالقعلىبهايستدلالمعجزاتأنعلىبناء،المعجزات-

أنبيائه.

ودلائلالصنعةآثارمنالمصنوعاتسائروفيأنفسهمفييجدونهما-

.(1)الحكمةبالغالقدرةتامخبيراعالماحكيماصانعالهاأنعلىالشاهدةالحكمة

!ح!!!!6!ح!

.(8/435)والنقلالعقلتعارضدرءانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الرابعالمسلك

صحيحةعقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال

:نوعانوالبدعةالأهواءأهلبهايستدلالتيالعقليةالأدلة

باطلا.إلايكونلاالنوعفهذا:عالوحيلنصومعارضأكانما-1

كانفماباطلا.يكونوقدحقا،يكونفقد:عالنصويعارضلمما-2

العقليةالطرقفييكونبل،إليهيحتاجلافقدالنصوصيعارضولمحقامنها

باطلأمنهاكانماوأماذلك،عنيغنيماإليهاوقذتععليهاالنصودلتالتي

قالكماويبطلها،ينقضهاماوالسنةالكتابمنالصحيحةالعقليةالأدلةفيفإن

.!33:نقالفرا1(تقمي!!و\خم!منقحقلآالأجئمش!صتآتونثبمثليؤلا!:لىتعا

الأمة:وسلفوالسنةالكتابطريقةهيوهذه

وصدقتوحيدهالعقليةبالبراهينوبتن،الأمثال!ةاللهضرب:الكتابففي

المشركين،معارضةعنوأجاب،الدينأصولمنذلكوغيرالمعادوأمررسله

!يها!ملريحسزؤهىآليطتمئتيمنلقاخفقه!ولتصىتناملاصؤضرب!:تعالىلقاكما

قاألأخضرتازالئثتجرآقنألكوجعلالذى!لجيزخقيوالولبئمزؤآؤذآفثصآهآلدك!آ

والؤتنىشلهرمجفقآنبفدييعلىلأزضقؤالئئنؤتآخققآلئزىآؤلئمئق!توقدوتةتهآشص

القياسهذاللوحيالمعارضالمشركاستخدمفلما،181-78:!ي9(آقليصآنخقق

الرميمالعظمعلىالموتبعدالبعثإمكانعدمقاسحيثالفاسد،العقلي

أدلةبثلاثةالفاسدالعقليالدليلهذانقضفجاءشيء،منهيبقفلمفثالذي

صحيحة:عقلية
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجس!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الإنسانخلقفمن،الأولىالنشأةعلىالبعثبعدالأخرىالنشأةقياس-1

موته.بعديبعفأنعلىقادرأعدممنوأوجده

رئأالممتلئالأخضرالشجرمنيخرجأنعلىتعالىبقدرتهالاستدلال-2

بعدالعظاميحيأنعلىقادرذلكفعلفمنالنار،وهوذلكيناقضرماوماء

.ترابمنخلقالإنسانأنسيماولاتفتتها،

منالعظيمةالمخلوقاتهذهخلقعلىتعالىبقدرتهالاستدلال-3

الإنسانإعادةوهوذلك،منأيسرهومافعلعلىقدرتهعلىوالأرضالسماوات

عظامه.وتفتتموتهبعد

فيجيب،مخاطباتهفيالمسلكهذايستعمل!ىالثهرسولكان:السنةوفي

العقيليرزينأبوسألهفلماذلك،يطلبسؤالأسألهمنالصحيحالعقليبالدليل

أبايا":قال،؟خلقهفيذلكآيةوما،؟القيامةيومبهمخلياربهيرىأكلنا:!

فإنما":عىفقالبلى،:قالدا،به؟مخلياالبدرليلةالقمريرىكلكمأليسرزين

.(1)الوأعظمأجلفالثهالثه،خلقمنخلقهو

بقولهالسائلعارضهبالرؤيةأخبرلمافيهـته!عباسابنفإن:السلفوأما

:فقالالسماء؟،ترىألست:لهفقال،0311الأنعام:أ(لأتذر!هآلأبضتر!:تعالى

لاالإدراكنفيأنالعقليبالدليللهفبئق.(2)ال:قالكلها؟،أتراها:قالبلى،

مخلوقوهي-كلهاالسماءيرىأنيمكنلاكانإذافإنه،الرؤيةنفييقتضي

(1/161)سننهفيماجهوابن،(4731)رقم(515)صسنففيداودأبوأخرجه(1)

.(1/36)ماجهابنسننصحيحفيالألبانيالشيخوحسنه،(185)رقم

.(265)صالشريعةفيوالآجري،(1/189)السنةفيعاصمأبيابنأخرجه(2)
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نقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

وأعظم،أجلسبحانهفالثهإياها"رؤيتهينفيلاوذلك،-اللهمخلوقاتمن

الرؤية.ينفيلاإدراكهونفي،إدراكدونلكنفيرى

إلاكلهبعقليالأهواءأهلمنأحدأكلمتما":(1)معاويةبنإياسوقال

ليسماالإنسانيأخذأنفقالوا:،؟فيكمالظلمما:لهمقلتفإني،القدرية

.(2)"شيكللثهفإن:لهمفقلتله،

علؤهالفاسدةبأقيستهمعارضوالماالجهميةعلىردهفيأحمدالإماموكذلك

عقليينبدليلينالعقليةوشبههمنقفاستدلالهم،عرشهعلىواستواءهتعالى

منقدحيديهفيكانرجلاأنلو:ذلكفيالاعتبارومن!:فقال،صحيحين

غيرمنبالقدحأحاطقدآدمابنبصركان،صافيشرابوفيهصافيقوارير

خلقهبجميعأحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالثه،القدحفيآدمابنيكونأن

خلقه.منشيءفييكونأنغيرمن

وخرجبابهاأغلقثممرافقهابجميعدارابنىرجلاأنلو:أخرىوخصلة

غيرمنبيتكلسعةوكمدارهفيبيتكمعليهيخفىلاآدمابنكانمنها،

أحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالثهالدار،جوففيالدارصاحبيكونأن

.(3)"خلقمماشيءفييكونأنغيرمنهووماهوكيفوعلمخلقهبجميع

فقيهأكان،العلامةالبصرةقاضي،واثلةأبو،البصريالمزنيقرةبنمعاويةبنإياس(1)

انظر:.(ـه121)سنةتوفيوالسؤدد،والعقلوالدهاءالذكاءفيالمثلبهيضربعفيفأ،

.(1/971)التهذيبتهذيب،(5/551)السير

.(4/169)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(2)

.(39-37):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(3)
http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ومعقولاتنقفشتهفيالمسلكهذاخزيمةابنالأئمةإماموسلك

طوائف:ثلاث

أهلورمى،بخلقهفيهاسبحانهتشبيقهالتوصفاتمنفهممن:الأولى

.الصفاتيثبتونلأنهممشتهةبأنهمالسنة

يفهمالعقلفيهمركبعاقلببال-الحجاذوىيا-يخطرفهل":فقال

،!؟الوجهبذاكشبيهالوجههذاأنالتشبيهويعلمخطابهاويعرفالعربلغة

وصفناكماهوالذي-ثناؤهجل-ربناوجهتشبيه-العقلاءأيها-هاهناوهل

ووصفناهاذكرناهاالتيآدمبنيوجوهبتشبيهوالسنةالكتابمنصفتهوبينا

وجههالثهسمىكماآدمبنيوجهعلىالوجهاسموإيقاعالوجهاسماتفاقغير

وللخنازيروجفاآدملبنيأنقائلكللكانعلمائنامنتشبيفاكانولو،!وجفا؟

وجوهشبهقدوجوفاوالعقاربوالحياتوالحميروالسباعوالكلابوالقردة

أحسبولست،!ذكرتمماوغيرهاوالكلابوالقردةالخنازيربوجوهآدمبني

يشبهوجهك:عليهالناساكرملهقاللونفسهعندالمعطلةالجهميةأعقلأن

غضب؟إلاهذاونحووالبغلوالحماروالكلبوالدبوالقردةالخنزيروجه

بوجهوجههللمشبهالشتممنالمنطقفيالفحشفيالأدبسوءمنخرجلأنه

آدمابنوجهالمشبهالقائلهذايسمععاقلأأنأحسبولست،..ذكرنا.ما

يحكمأووالخبلبالعتهأووالبهتوالزوربالكذبويرميهإلاذكرنامابوجوه

يافتفكرواذكرنا.مابوجوهآدمابنوجهلتشبيهالقلمورفعالعقلبزوالعليه

خالقناوجهأوآدمبنيبوجوهشبفاأقربذكرناماأوجوه،!الألبابذوى

منذكرنامابوجوهآدمبنيوجوهتشبيهالعربتطلقلمفإذا،؟آدمبنيبوجوه

وجوهعلىالوجهاسميقعكماوجوههاجميععليقعقدالوجهاسمأوالسباع
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نقضفيالسنةأهلجم!نمايأول:الباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ذكرناماووجوهآدمبنيووجوه،؟مشبهةأنغلنايقالأنيلزمفكيف؟آدمبني

كانتوقدوهلاكهافناءهاالثهقضىقدمخلوقةكلهامحدثةوالبهائمالسباعمن

لوجوههاوالبهائمالسباعمنذكرناهماوجميعوأحدثها،وخلقهااللهفكؤنهاعدفا

مركبيقولولا،وشفاهوأسنانوأفواهوألسنةوأنوفوجباهوخدودأبصار

بعينشبيهةعينكولاالخنزيربوجهشبيهوجهك:آدمبنيمنلأحدالعقلفيه

علىإلاذئبخدخدكولاكلبكشفتيشفتاكولادبفمفمكولاقرد

ماعلىذكرناماكانفإذا.فيهليسبماالإنسانالرامييرميكماالمشاتمة

ربهمبكتابالقائلينالآثارأهلرمىمنأنالتمييزوأهلالعقلاءعندثبتوصفنا

الكتابوخالفوالبهتانوالزوروالكذبالباطلقالفقدبالتشبيهنبيهموسنة

.(1)!العربلسانمنوخرجوالسنة

والبصر.السمعصفتيالثهعننفىمن:الثانية

لتم!تآثتب:أباه-عليهالثهصلوات-اللهخليلمخاطبةتسمعألم":فقال

الحجا-ذوىيا-يعقلأفلا،142:مريم9(شئآغلئؤلاشجرؤلايغيئعتت!تيالتغذقا

وسلامه-عليهاللهصلوات-الثهخليلأنهذاوتعالىتباركالثهعنفهممن

يسمعلامنعبادةإلىيدعوثميبصرولايسمعلاماعبادةعلىأباهيوبخلا

الذيربيإلىأدعوك:لأبيه-عليهاللهصلوات-الخليلقالولو،!يبصرولا

والله.!؟ومعبوديمعبودكبينالفرقفما:يقولأنلأشبهيبصر؟ولايسمعلا

جل-دتهصفةكلتنكرالجهميةمنوالمعطلة،ويرىيسمعأنهلنفسهأثبتقد

وقال،بالعلملجهلهمنبيهلسانعلىأوتنزيلهمحكمفينفسهبهاوصف-وعلا

.(38-1/37)التوحيد(1)
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جك!نمنقضفيالهمشةأهلجك!نمالثاق:الفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

آ!ثزهتم!ب!خم!آتمو!سلاعلئوتكونآقآشةهؤلة!أغذإنههمقيئتإ!:!

الثهعلمفأ،414-43:الفرقانأ(صمبيلاهثمآضلبزلألهعمالأ،المإقآؤلهغقلولنئيصتصعوئ

الجهميةفمعبودسبيلأ،أضلهمبلكالأنعاميعقلولايسمعلامنأن!

.(1)"تبصرولاتسمعلاالتيكالأنعام-الثهلعائنعليهم-

الوعيد.أهل:الثالثة

لخالقهالمطيعولسانهقلبه!دثهالموحدالمؤمنيكونأنومحالدا:فقال

المنتهيعليهالمفترضغيرالبرأعمالمنإليهوندبهعليهالثهفرضمار!كأفي

منقسمفي،-والحوباتبعفالمعاصيارتكبوإن-المعاصيأكثرعن

علواذلكعناللهتعالى-ولداأوصاحبةلهجعلأوآلهةمعهودعابالثهكفر

أمرهشيءفياللهأطاعولابهبالإيماناللهأمرممابشيءأيفايؤمنولم-كبيرا

يجتمعأنمحالعنها؟اللهنهىمعصيةعنانزجرولاالفرائفوالنوافلمنبه

أعظمكانمنكلأنيعلمأنعلىمركبوالعقلالنار،منواحدةدرجةفيهذان

كليعلمكماالنار،فيعذاباأشدكانذنوبهعناللهيتجاوزلمذنوباوأكثرخطيئة

واجتنابالخيراتبفعلإليهوتقربا!دثهطاعةأكثركانمنكلأنعاقل

يجوزفكيف،نعمةوأجزلثواباوأعظمالجنانفيدرجةأرفعكانالسيئات

يعترىكانمنمعالدرجةفيالنارفييجتمعونالتوحيدأهلأنمسلميتوهمأن

ويشركبهويكفروولداصاحبةلهفيدعوشركاءأوشريكالهفيدعو!تاللهعلى

الفرائضجميعويتركالرسلجميعويكذببهبالإيمان!اللهأمرمابكلويكفر

.(2""!؟والصلبانللأصنامويسجدالنيرانفيعبدالمعاصيجميعويرتكب

.(14-1/04)التوحيد(1)

.(453-1/533)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الخامسالمسلك

قطعيةالصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات

لاالدلالةظنيةظواهرالنقليةالدلائلأنوالبدعةالأهواءأهلدعوىإن

وتقريرببيانالسنةأهلوينقضها،والبطلانالفسادغايةفيزعم؟اليقينتفيد

قطعيةالصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنتقريروهو:،ونقيضهذلكخلاف

يأتي:ماالنقضفييذكرونهاالتيالأوجهومن،الدلالة

الصفاتنصوعىلأن؟لفظيةظواهرعالصفاتنصوأنلهمئسقملاأولا:

ولاالتأويلتقبللا،محكماتصريحاتعقطعياتنصووالسنةالكتابفي

فيوهي،غيرهيحتمللاورسولهالثهمرادفينم!عالصفاتفنصو.النسخ

لفظوكدلالة،مدلولهعلىوالثلاثةالعشرةلفظكدلالةمرادهاعلىالدلالة

والغنموالبقروالإبلوالبغالوالخيلوالبحروالبروالنهاروالليلوالقمرالشمس

ألبتة.ذلكبينفرقلامدلولها،علىوالأنثىوالذكر

الشرععلىذلكعاداليقينتفيدلالفظيةالصفاتنصوصأنزعمفإذا

القرآنأقسامأظهرمنعالصفاتنصولأن؟اليقينتفيدلالفظيةأدلةبأنهكله

كلامهكانفإذاالتنؤع،غايةمتنوعةعليهالقرآنودلالةورودأ،وأكثرهاثبوتأ

صفاتهوسائروإخبارهوحكمهونهيهوأمرهوقولهونداؤهوتكليمه-سبحانه-

.(1)اهلكالحقائقبطلتله؟حقيقةلاذلككل

.(286-2/285)الصواعقمختصر،(384-1/383)المرسلةالصواعقانظر:(1)
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حم!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلستدلال

مؤمننتدئروتدئرها،والسنةالكتابفيعالصفاتنصوزاتجعمنثانيأ:

؟الكلاموأنجاسالفلسفةأرجاسعنوتخلىلشأنها،ومعظملهاوموفربها

،والتنصيموالتبيانوالتفسيروالبيانوالوضوحوالإتقانالإحكامغايةفيوجدها

مدلولاتهاعلىتدلأنهاوغزفآخر،كلاميفيدهمماأكثراليقينتفيدأنهاوعلم

.(1)صنأقيدلالةمنأقطعدلالة

:أقسامثلاثةوالسنةالقرآنألفاظأن":ثالثأ

واحدأ.معنىإلاتحتملعلانصو

مرجوحأ.بعيدأاحتمالأمعناهاغيرتحتملوظواهر

.الاحتمالعرضةالبيانبدونفهي،بيانإلىتحتاجوألفاظ

القرآنألفاظوعامة،.قطعأ..بمدلولهاليقينيفيدفهو:الأولالقسمفأما

التركيب،وجوهأصحعلفجاءتركيبهوأما.مفرداتهشأنهذا،الضربهذامن

كالنصوصأونصوصفمفرداته،للمعنىمطابقةوأشدها،اللبسمنوأبعدها

تلكبهوالمخاطبونبها،فصدالذيالمعنىفيصريحةوتراكيبهمسفاها،في

منها.مرادهبالاضطراريعلمونفهم،لهممتكلفةغيروطبيعتهمسجئتهماللغة

قدولكنمنها،الظاهرةمعانيهاغيرتحتملقدظواهر:الثانيوالقسم

التيالنصوصمجرىفجرتواحد،معنىعلىاستعمالهامواردفياطردت

م!ماها.غيرتحتمللا

.(1/12)والصفاتالأسماءمنوموقفهمالماتريدية:انظر(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

إذاالثالثالقسموأما،المتكلمبمرادوالقطعاليقينيفيدانوالقسمان

.(1)"بهالمتكلممرادغرفقبلهالقسمينإلىردهأخسن

كللغةدلالةجنسمنمعانيهاعلىوالسنةالقرآننصوصدلالةإنرابعأ:

،آدمبنيلجميعضروريأمروهذا،اللغةتلكمنويعتادونهيعرفونهماعلىقوم

بمااللهحجةعليهمفتقوملهم،ليبينقومهبلسانإلارسولأالثهيرسللمولهذا

شك.دوناليقينيالعلمأفادلأنهإلاهذاوليسلهم،خطابهمنفهموه

فرسأ(و)ركبتثوبأ(لبستا:يقولالمتكلمسمعمتىالسامعإنخامسأ:

نأوعالم،المتكلمعرفمنالألفاظهذهبمدلولعالموهولحمأ(و)أكلت

)ركبت:قولهمنولاشاة،ذبحت:معنىثوبأ(البست:بقولهيقصدلاالمتكلم

عذذلكخلافقصدمنفإنقطعأ.مرادهعلمثوبأ؟لبست:معنىفرسأ(

استحالة.أعظمورسولهاللهعلىمستحيلوهذامفهمأ،مبينألامدلسأ،ملئسآ

متكلم،كلكلاممنذلكاستفادةفوقلليقينورسولهاللهكلامإفادةفإذأ:

.مرادهعلىغيرهكلامدلالةمنورسولهالنهكلامعلىأدذوهو

علىدالةصريحةنصوصأوجدهاالقرآنألفاظعامةتأملمنإنسادسأ:

وأسماءالأنبياءكأسماءوهذا،الوجوهمنبوجهغيرهاتحتمللادلالةمعناها

فإنها،نفسهعلىأطلقهاالتيسبحانهوكأسمائه،الأعلاموكأسماءالأجناس

وآياتهوسورهالقرآنألفاظعامةوكذا،ألبتةغيرهبهاالمراديكونأنتصلحلا

منها.بالمرادلليقينمفيدةوو!ك!وأحاديث

.(672-2/067)المرسلةالصواعق(1)
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!مجنقضفيالسنةأهلج!نمالثافى:الفصل
للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بهاالمتكلمبمرادوالعلمالسمعيةالأدلةبمدلولاليقينحصولأنسابعأ:

بقصدتدذالسمعيةالأدلةفإن.العقليةالأدلةبمدلولحصولهمنوأظهرأيسر

العقليالدليلباقتضاءعلمهمنعليهأيسربذلكالمخاطبوعلم،وارادتهالداذ

علمهقبللهبخطابهماأبويهمرادمعرفةالطفليفعلهماأولكانولهذا؟مدلوله

يمكنهلمالعقليالدليلمقتضىغيرهتعليمقصدفمن:وأيضأ،العقليةبالأدلة

بمدلولفعلمه،العقليالدليلبهاصاغالتيالألفاظمدلوليعزفهحتىذلك

عليه.وأيسرإليهأسبقالعقليالدليلمقتضىعلىالدالالسمعيالدليل

أولأبوهموآدمكيفالسصي،التعلمعنيستغنيالبشرمنأحدوليس

وعفمهونئأهقبيلأوكلمهكلها،الأسماءوهي،السمعيةالأدلةأصولاللهعلمهمن

عفمهم،ذريتهمنالأنبياءجميعوهكذا.العقلبمجرديعلمهلمماالوحيبخطاب

منلهموحصل،عقولهمبمجرديعلموهلمما-الوحيوهي-السمعيةبالأدلة

بمجردلهميحصللممالهماللهخطابهيالتيالسمعيةبالأدلةوالعلماليقين

وهداهم،العقلعلىيحالواولمالسمعيةالأدلةعلىوأممهمهموأحيلوا،العقل

السمعيةبالأدلةأممهمعلىحجفوأقام،العقلبمجردلاالسمعيةبالأدلةالثه

بالعقل.لا

يقيسآعلمناوقد،بالتبيلغ!وواللهرسولأمرقدوتعالىتباركالثهأنثامنأ:

وشهادةاللهبشهادةوذلك،ربهرسالةبفغعىأنه-مؤمنمسلمكلوعلم-

لكانالمبينالبلاغمنربهبهأمرهبمايقملمولو،!الصحابةمنالصفوة

ملومآ.
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نقضفيالهممنةأهلجم!نماالماول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الأمةتفيدلاألفاظأ"!ووالرسولبفغهل:القانونهذاأصحابفيسأل

لأن"البطلانظاهرالأولو.؟والمعانيالألفاظبقغأنهأويقينأ،ولاعلمأ

الرسالة.تبليغفيالطعنمقتضاه

يقينيتين:مقدمتينعلىمبنئةتكونقداللفظيةالسمعيةالأدلةتاسعأ:

المتكلم.مرادفهمواإليناالناقلينأنإحداهما:

عليه.الدالاللفظنقلواكماالمرادذلكإلينانقلواأنهم:والثانية

باسمعروالنبيخاطبهمالذينفإنبالاضطرار،معلومةالمقدمتينوكلتا

فيالقرآنألفاظمنوغيرهاوالغسلوالوضوءوالحجوالصوموالزكاةالصلاة

بالاضطراريعلموغيرها؟والأمكنةوالأزمنةوالأعيانالأعمالمنالأنواعسائر

لها.حفظهممنأعظمبهاخاطبهمالتيالألفاظتلكمنمرادهفهمواأنهم

كانوابعدهممنوالأئمةوالتابعينالصحابةأنبالاضطرارالمعلومومن

حصوليتوقفولم،اليقينيةالمعرفةتكونماأتموعلى،العلميكونماأتمعلى

هذاأعمحابذكرهاالتيالعشرالمقدماتتلكعلىالشارعبمرادلهماليقين

.القانون

كقوله،الذممعرضفيإلاالمجردالظنيطلقلمسبحانهالثهأنعاشرأ:

!28:النجم9(آفذئزيهمقنمممجآةؤلقذآلأنفسىقفوىوقاآلطنإلأيتبعون!إن:تعالى

البفرة:4!1(فئيؤيؤن!ذبآلأيخره:قولهفيكما،أهلهعلىاللهأثنىالذياليقينبخلافهذا

يجعلواأن-اليقينعلىوأثنىالظنذماللهأنتبينأنبعد-هؤلاءيستسيغفكيف

المبين.الفلاللهوهذاإن،إ؟لليقينمفارقأللظنملازمأنبيهإلىوحيه
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منهـكجنقضفيالسنةأهلمنهـمجالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

يحصللموالذين،السمعيةالأدلةمنأضعفالعقليةالأدلةأنعشر:حادي

بالأدلةاليقينلهمحصلالذينأضعافأضعافالعقليةبالأدلةاليقينلهم

.السمعياتفيالقادحةالشكوكمناكرالعقلياتفيالقادحةوالشكوكالسمع!،

والزنادقةللفلاسفةبابأبذلكفتحواالقانونهذاأصحابأنعشر:ثاني

هذااستغلواالمعاصرونالمستشرقونحتىبل،الدينأبوابجميعفيللطعن

يصلحفلا،ظنيةلفظيةأدلتهاأنبحجةوعقائدها،الشريعةفيللقدحالقانون

بذلكقطعواالقانونأصحابأنعنناهيك،الظنيالدليلمنالعقيدةتؤخذأن

آياتإن:-مثلأ-قالإذاالمعطللأن؟أولئكعلىالردأنفسهمعلى-أيضأ-

الفيلسوفعليهرذعالمعاد؟نصوبخلافاليقينتفيدلاوأخبارهاالصفات

فصار.اليقينتفيدلالفظيةأيضأعالمعادنصوإن:وقالسلاحهبنفسالملحد

المشككين.بأيديومعولأ،الدينبهئهذمأصلأالقانونهذا

طتقلوورسولهاللهكلامعلىطبقوهالذيالقانونهذاأنعشر:ثالث

فيولاالمصنفةالمصنفاتفيلا،يقينيعلمالدنيافييبقلمالكلامسائرعلى

لكانذاتهالقانونهذاألفاظعلىكبقلوبلآدم،بنوبهيتخاطبالذيالكلام

.بطلانعلىبطلانأولازدادتهافتأ،وأسرعتساقطأأكثر

بالتهظنوسوء!اجحافجورالكلامسائردونالوحيعلىوتطبيقه

للأمةوأنصحوأفصحوأحكمأعلمهومنكلاميكونكيفوإلا،ورسوله

.!؟اليقينتفيدالعقليةهؤلاءوشبهات،اليقينعنمجردأ
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

منها:،والبطلانالفسادغايةفيلوازمالقانونبهذاالقولعلىيلزمعشر:رابع

للناستركحيث،-بالثهوالعياذ-دعوتهفشلتقدمحروالرسولأن-1

يقينأ.تكسبولاعلمأ،تفيدلاألفاظهماوسنةكتابأ

نقلفيالطعنمنشزوذلك،القرآنبمعانيالعلمحصولفيالطعن-2

وأما،الرافضةفعلمنألفاظهبعفررنقلفيالطعنكانولهذا،ألفاظهبعضر

سبيلهم،سلكومنالملاحدةالباطنيةفعلمنبمعانيهالعلمحصولفيالطعن

أولئك.منشروهؤلاء

مضمونبل،-بلسانهصاحبهبهاأقزوان-الحقيقةفيالرسالةجحد-3

،رسولإليهميرسلأنمنخيرإليهميرسلرسولبلاالناستركأنالقانون

نأوذلك.الناسبهمضلبل،الدينأصولفيأحدبهميهتدلمالرسلوأن

حجة،ولاعلممفيستفادلا-القانونهذاأرباباعتقدهماعلى-القرآن

لذلكموافقأكانفإن؟القرآنفينظرناثم،اعتقدناهشيئأبعقولناعلمناإذابل

لابه،استفدناهالذيالعقليالدليلبذلكمعلومألكونهظاهرهعلأقررناه

بعقولناواستنبطناهعرفناهلمامخالفأظاهرهكانوإن،بهأخبرالرسولبكون

التأويل.طريقةالسمعفيوسلكناالعقلاتبعنا

منللذكرقهلآئقرةانت!رتاوتقذ!:يقولالثهأنوذلك،تعالىاللهتكذيب-4

(ئور!ت!حتزيهخلمتإشتئصثصيمنليهنبآفيقرطتاقا!:لويقو،!71،22،23،04:لقمرا1(قذيهر

معرفتهيمكنلابماالإتيانمنأعظمتفريطولاتعسيرلاأنهومعلوم،138:الأنعام1

تحقيقها!.إلىسبيللاعشرةشروطمنلابدبل،بالطاعةالمطالبةمعألبتة
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

أساسه:منباطلالقانونهذاأن:عشرخامس

المشهورةكاللغاتالتواتر،حدبلغوالتصريفوالنحوبعفاللغاتلأن-1

فعلوزنهعلىوما)ضرت(وأن،المفعولونصب،الفاعلورفع،الشهرةغاية

قطعي.فهوالمشهوراتهذهمنمؤلفتركيبفكل.ذلكوأمثال،ماضيى

أنكرفقدبمدلولهللقطعبمفيدال!ركيباتمنشيءلاأناذعىمن-2

والعناد.محفالسفسطةإلاهوفمابغداد.كوجود،المتواتراتجميع

القرينة.عدمعندالأصلخلاففيالكلاميستعملونلاالعقلاءأن-3

فائدةبطلتوإلاالمراد،هوالأصلأنالقطعيةبالقرائنئعلمقد-4

أصلأ.المتواتروقطعيةالتخاطب

ظاهيركلفليسظواهر،الصفاتنصوصأنشفملوأنهعشر:سادس

المعنى،بذلكالقطعحصلمعنىعلىالظنيةالظواهرتضافرتإذالأنهظنيأ،

إذاالأخبارفإن،مقبالمرادالقطعفيالنمئ!حكتمالظاهرحكميكونفحينئذ

المعنى.بذلكاليقينحصلواحدمعنىعلىتواردت

واحدمعنىعلىلتضافرهالكنهاظواهر،عالصفاتنصوأنشفمفلو

.(1)بالقطعالمرادعلىدالةقطعياتصارت

:تقدمفيمايراجع(1)

المجلد.آخرإلى(2/366)المرسلةالصواعق-1

.(061-051)صالإسلاميةالعقيدةعلالفاسدالتأويلجناية-2

.(31-2/91)والصفاتالأسماءمنوموقفهمالماتريدية-3
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السادسالمسلك

الصحيحةالغقليةالدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات

الصريحةالعقليةوالدلإئل

والدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوىعليهبنيتالذيالأصل

وأن،ظئيوالنقلقطعتيالعقلأن:هو،عليهقامتالذيوالأساس،العقلية

النقل.أصلهوالعقل

،ومقدماتقوانينعلىمذهبهموضعواأنهمذلكإلىلهموالملجئ"

فأفسدوافروعأ،لهايجدوالمأشياءوأصلواأصولأ،لهايجدوالمأشياءوفزعوا

إلىذلكفيفرجعوا،موجودةأقيسةمخ!للبارييجدواولمأصلحوا،مماأكثر

لمأمالتوحيدلهمصحيبالواولم،قوانينهممنوضعوامالهملينتظم،الظن

.(1)ادذلكفيعقولهميحكمواأنوأرادوايصح،

نقضفيالقيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخالإماماناجتهدوقد

بهيحصلماهنامنهاأذكر،كثيرةوبوجوهمختلفةجوانبمنالدعوىهذه

المقصود.

النقل:أصلهوالعقلكونإبطالأولأ:

هو:هل،النقلأصلهوالعقلأنمنمرادكمما:لهميقالول

الأمر؟نفسفيالنقلثبوتفيأصلالعقلأن-أ

.(94-93)صالأديانأهلعقائدمعرفةفيالبرهان(1)

http://www.al-maktabeh.com



من!كلجنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأ!همولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بصحف؟علمنافيأصلأو-ب

موقوفآليسالأمرنفسفيثابتهومافإن؟عاقليقولهفلا:الأولأما

لابالحقائقعلمنافعدمبه،علمناعدمعلىأوبغيرهأوبالعقلبهعلمناعلى

نفسهفيثابتهوالمصدوقالصادقبهأخبرفماالأمر،نفسفيثبوتهاينفي

نأكما،يصدقوهلمأمالناسصذقهوسواء،نعلمهلمأمبعقولناعلمناهسواء

أسمائهوثبوتتعالىالربووجود،كذبهمنكذبه!انحقص!+اللهرسول

.جحدهمنجحدهأوجهلهمنجهلهوإنحقوصفاته

ينافيلابالحقائقعلمناعدمإذبه،علمناعلىموقوفأليسذلكفثبوت

الثابتةالحقائقفيقدحأالعقلفيالقدحفليسهذاوعلىالأمر؟نفسفيثبوتها

بالسمع.

معارفومنهاتحصر،أنمناكرالعقليةالمعارفبأنعليهفيرد:الثانيوأما

ماكلفليس،-ونحوهاوالجغرافياوالنحوكالحساب-بالسمعلهاصلةلا

الحسابأنيعقلهلإذ،صحتهعلىودليلأللسمعأصلأيكونبالعقليعرف

هذا،؟والسنةالكتابفيالنقليةبالأدلةمعرفتنافيأصلونحوهاالهيئةوعلم

عاقل.يتصورهلا

نفسفيثبوتهفيأصلألا؟للنقلأصلأالمعقولاتفليستهذا:وعلى

.(1)هتخصعلىلنادليلأأو،معرفتهفيأصلأولاالأمر،

.(89-1/87)والنقلالعقلتعارضدرء:انظر(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

والنقل:العقلفيالقدحيتضمنالنقلعلىالعقلتقديمأنإثباتثانيأ:

علمالسمعلأن؟التعارضعندأولىالسمععلىالعقلتقديمقيل:إن"

قواعدمنوهذهمعأ،والعقلالسمعبطلالعقلبطلولو،أصلهفهوبالعقل

تعارضهايستحيلالعلومبأنالمحققونذلكفياعترضهمقد:قلنا.المتكلمين

ذدأنبعدأيضأالسمعبطللوفإنه،محالتقديرفتعارضها،والسمعالعقلفي

وأنهالسمعبصحةحكمكانقدالعقللأنأيضأ؟معألبطلاصحتهعلالعقل

.(1)"العقليةالأحكامبطلانببطلانهعلمناالسمعبطلفحين،يبطللا

والنقل:العقلبينالتعارضبوجودقولهمإبطالثالثأ:

يمكنلاالصحيحالنقلفإن؟باطلووهيمفاسدتصؤيىعلىمبنئيالقولهذا

يطابقالصريحوالعقل،يتعارضانلامتلازمانهمابل،صريحعقليعارضهأن

ذلك،علىيدذبعفماذكرسبقوقد،ويناصرهويعاضدهالصحيحالعقل

هنا:ويضاف

كانسواءبشيءاللهأخبرإذايجوزفلاتتناقف،لاالحقأدلةأن"-1

يكونولا،الأولالخبريناقفذلكماأخبارهفييكونأننفيأأوإثباتأالخبر

للعلمالمقتضيةفالأدلة،المعقولالخبريناقفذلكماالخبربدونيعقلفيما

أحدهماكانأو،عقليينأوسمعيينالدليلانكانسواءتتناقف،أنيجوزلا

.(2)"عقليأوالآخرسمعيأ

.(119-117)عالخلقعلالحقإيثار(1)

.(6/415)الفتاوىمجموع(2)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

:مقاماتثلاثلهالنقلمعالعقلأن"-2

أحكامهوبناء،الدينمحاسنمنيراهبما،الشرععليهدذبمايشهدأنإما

،الإمكانحسبوتقليلهاالمفاسددفعوعلىوتكميلها،المصالحتحصيلعلى

ولاتتغير،ولاوالزمانالوقتمعتجري!ارشاداتهالدينهدايةأنوبيان

بغيرها.الرشديحصل

والجنةوالبرزخالغيبكأمور-تفاصيلهالمعرفةالعقليهتديلاأنوإما

إلاتفصيلأولاإجمالألاإليهالعقولتهتديلامما؟القيامةيوموأحوالوالنار

الشارعصدقلتيفنه؟للسمعويسقميخضعفيهاوالعقل؟-السماويبالوحي

الحق.إلايقوللاوأنه

...حكمتهولاوجههتعرفولا،العقولفيهتحاربماالشرعيأتيأن!اما

العقليشهدبأميرورودهاوأمابها،الشرائعتردالتيهيالثلاثةالأمورفهذه

.(1)اديتعارضلاالحقلأن؟الممتنعالمحالمنفهذاوإحالتهببطلانهالصريح

منها:أمور،عدةوالنقلالعقلبينتعارضيىوجودظنفيهؤلاءأوقعوالذي

أخبرماالشرعيةأنوظنهم،والعقليةالشرعيةالعلومبينقصلهم-1

ذدومابها،الشارعأخبرماهيالشرعياتفإن؟باطلوهذا.فقطبهاالشارع

عليها)2(.الشارع

-سعديابنالشيخلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-الشافيةالكافيةتوضيح(1)

(3/357).

.(234-228/19)الفتاوىمجموعانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

شبهاتالحقيقةفيوهومعقولأ،بمعقوليليسمافيظن،العقلفيفسا؟-2

وتكون،قطعيةوأدلةبراهينويظنها،عقليةبأدلةفيحتجله،حقيقةلاوخيال

وباطلها)1(.حقهايمئزلممتشابهةومعالزمجملةألفافيمنمركبةفاسدةشبهات

بماجاءتالرسلفإن،يدركهلاوماالعقليحيلهمابينالتمييزعدم-3

.(2)امتناعهالعقليعلمبمالا،إدراكهعنالعقليعجز

الصحيحالنقلمنليس؟عارضهالعقلإن:قيلالذيالنقليكونأن-4

والنقل.العقلبينتعارضييوجودإثبات-هذهوالحال-يصخفلا،(3)المقبول

فيفهمعقلهيعارضنقلأفيسمع،للنقلالصحيحالمدلولفهمعدم-5

قيل:وقد.(3)عليهيدذلامابعقلهمنه

(4)"السقيمالفهممنو(فتهصحيحآقولآعائبمنوكم"

ضعفمنفلابذوعقلينقليبينتعارضوجدمافمتى،تقذمماعلىوبناء

أحدهما)5(.

ماوهذا،؟النقليعارضأنهتزعمونالذيالعقللناعتنوا:لهميقالثم

القانونهذاأربابفإن،العجبأعجبمنوهو،عليهالاتفاقإلىلهمسبيللا

.(2/594)المرسلةالصواعق،(21/68)(6/415)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(2/594)المرسلةالصواعق،(3/339)الفتاوىمجموعانظر:(2)

المرسلةالصواعق،(1/481)التعارضدرء،(6/415)الفتاوىمجموعانظر:(3)

(2/459).

.(232)صديوانهفيوهو،المتنبيالطيبلأبيالبيت(4)

.(568-02/567)الفتاوىمجموعانظر:(5)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

شدةمعفالفلاسفة،اضطرابأشذالنقليعارضالذيالعقلفيضطربون

الملل،أهلطوائفمنالبابهذافياضطرابأالناسأشدبالمعقولاتاعتنائهم

وكل،العالمفياضطرابأشدمنالبابهذافيفاضطرابهمالمتكلمونوأما

العقل،صريحعنخرجقدمخالفهوأنمعه،العقلصريحأنيدعيمنهم

.الأخرىالفرقةبعقلفرقةكلعقلونبطل،جميعهمنصذقفنحن

عقولكموأقي،؟ورسولهاللهكلاميوزنمنكمقنبعقل:للجميعنقولثم

فؤض؟،أوأؤلأوردخالفهوما،ظاهرهعلىوألهزقبلوافقهفما؟لهمعيارأتجعل

المنتسبينمنتبعهمومن-أصنافهماختلافعلى-المتقدمينالفلاسفةأعقل

مأ،؟والممثلةوالمرجئةوالمعتزلةالجهميةرؤوسعقلأم،؟الأمةهذهإلى

واختاروازبدتها،ومحضوا،العقلياتهذبواالذينالمتأخرينبعقولترضون

أشداضطرابهمترونوأنتم؟تقدمهممنسائربعقوليرضواولم،لنفوسهم

عقولأم،؟والإسماعيليةوالباطنيةالقرامطةعقولترضونأم،؟الاضطراب

الوجود؟.بوحدةالقائلينالاتحادية

معه،الصريحالمعقولأنيذعيأضعافهموأضعافوأضعافهمهؤلاءفكل

كتبهمفيعليهمتناديعقولهموهذه،المعقولصريحعنخرجوامخالفيهوأن

ميزانأواجعلوهعقلأمنهاخذواأو،استطعتمإنفاجمعوها،عنهمالناقلينوكتب

منبعداعذرواثمذلك،علىوعيارآ،الرسلبهجاءتوماعالوحيلنصو

أهلهابشهادةالمتناقفةالمضطربةالعقولهذهعلىرسولهوسنةاللهكتابقذم

العلميفيدرسولهوسنةاللهكتابإن:وقالعليها،ورسولهاللهأنصاروشهادة

والريبوالحيرةالشكوكيفيدإنماالمتناقفةالمضطربةالعقولوهذه،واليقين
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةا!أهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ورمي،الصحيحبالنقلأخذالعقولوهذهالنقلتعارضفإذا،المركبوالجهل

أصحابها)1(.وحطاللهحطهاحيثوخطت،الأقدامتحتالعقولبهذه

:التعارضعندالنقلعلىالعقلتقديمبوجوبقولهمإبطالرابعأ:

منها:،عديدةوجوهمنوذلك

والنقل:بالعقل-أولأ-مرادكمما:لهميقالأن-1

كذلككانفإنمدلولهما؟،بثبوتالعقليقطعاللذانالقطعيانمرادكمهل

قطعآ،مدلولهعلىيدلالقطعيلأنأصلأ؟حينئدالتعارضبإمكانيسفمفلا

مثله.كانمايعارضأنيتصؤرفلاكذلككانوما،العلمويقتضي

فالواجبذلكأردتمفإن،؟دلالةوإماثبوتأ،إماالظتيان؟مرادكمأو

عقلأ.أونقلأكانسواءمطلقأ،منهماالراجحتقديمهو-هذهوالحال-

فالقطعيكذلككانفإنظنيا؟،والآخرقطعيأ،أحدهماكانمامرادكمأو

القطعباعتبارهوإنماهنافالتقديمعقليا،أوسمعيأكانسواءمطلقأ،المقذمهو

كماخطأ،مطلقآالعقليتقديمأنتقذمبمافظهر.والعقلالنقلباعتبارلا،والظن

.(2)أضيأخطأعقليأ:كونهالترجيحجهةتجغلأن

يعارضالذيالعقلتعيينفيشديدأاضطرابأاضطربتم:لهميقالثم-2

علىمقذمأالشديدالاضطرابذلكمفيهاضطربتمماتجعلونفكيف،النقلبه

.!؟الأمينرسولهعلىالخبيرالحكيمالعليمأنزلهالذي،الاختلافمنالسالمالنقل

.(791-2/781)المرسلةالصواعقانظر:(1)

.(87-1/86)التعارضدرء:انظر(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

السابعالمسلك

الدلإئلعلىالصحيحةالسقليةالدلائلتقديموجوبتقرير

بينهماالسعارضوجودفيرضإذاالعقلية

ظنيةالنظيئالدلائلبأنوالبدعةالأهواءأهلدعوىالسنةأهلإبطالبعد

و!افيم،ا!ليةوالدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارضوجودودعواهم،الدلالة

وجوفىفرضعلىأنهوهو:،صحيحبقانونأهلهعلىالفاسدالقانونيعكسون

الواجبفإنالصريحةالعقليةوالدلائلالصحيحةالنقليةالدلائلبينالتعارض

منها:،أوجهلعدةوذلك،العقلعلىالنقلتقديمهوحينها

تصديقهمستلزماتومن،بهأخبرماكلفيللشرعمصذقالعقلأن-1

د!دقا!لمولابه،أخبرماكلفيالعقليصذقلموالشرع،خبرهقبولإياه

رسولهذاأنبعقلهالإنسانعلمفلو.العقلبهيخبرماكلعلىموقوفالشرع

4!كان؟خبرهفيينازعهماعقلهفيووجدما،بشيءيخبرأنهوغيمحقأ،الثه

وأسمائه!الىبالفهمنهأعلمهومنإلىالنزاعموارديسفمأنعليهيوجب

الآخر.واليوموصفاته

عقولهمفيمشفاوتونسوان،الإضافيةالنسبيةالأمورمنالعقلأن-2

!لمووروا!ييز،والاستدلالوالنظروالمعرفةالعقلمناللهيؤتيهممابحسب

لهايعيرضالعقولأنكماآخر،وقحبفييجهلهكانمابعقلهحاليفيالإنسان

!كانا!قلىكلالعقلتجقديملهظضافلوواخضلافها،وتناقضهاغلطهايوجبما

ومعرفته.ثبوتهإلىسبيللاشيءعلىللناسإحالةذلكفي
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الرسولبهأخبرماقبولووجوبالسمعصخةعلىدذقدالعقلأن-3

نفسه،العقلدلالةأبطلناقدلكنا-عليهالعقلبتقديم-النقلأبطلنافلو!وو،

بدليليليسمالأن؟للنقلضأمعالييكونأنيصلحلمالعقلدلالةأبطلناوإذا

غيموأئه،السمعبصحةأقزمنإنبلالأشياء.منشييلمعارضةيصلحلا

هوعندهالعقللأن؟البتةبالعقلالسمغيعارضأنيمكنهلا؟بالعقلصخته

متناقفة،دلالتهكانتبفسادهأخرىمزةشهدفإذا،السمعبصحةالشاهد

لمعارضف)1(.ولاالسمعلإثباتلايصلحفلا

!ح!!!!اكع

.(125-1/122)الصفاتفيمذهبهمالمبتدعةعليهابنىالتيالأصول:انظر(1)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلجالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ال!امنالمسلك

عليهائييتالتيالحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال

الصحيحةغيرالعقليةالأدلة

وإبطال،داخلهمنالعقليللدليلنقضإنهحيثمنالمسلكهذاأهميةتأتي

عليها.بمييالتيمقدماتهمنهاصيغتالتيألفاظهوهي،بنائهلمركبات

فيوجدتتؤقلتإذاالشرعيةالطرق"أنالسنةأهلعندالمستقرومن

وصفين:جمعتقدالأك!ر

يقينية.تكونأنأحدهما:

نتائجهافتكون،المقدماتقليلة:أعني،مركبةغيربسيطةتكونأن:والثانية

.(1)"الأؤلالمقدماتمنقريبة

فإنها:والبدعةالأهواءأهليستعملهاالتيالعقليةالأدلةوأما

.الوصولقبلكثيرافيهاالسالكونينقطع،المقدماتكثيرة"-1

لاخفيةوإمافيها،النزاعيقعمشتبهةإما-الغالبفي-ومقدماتها-2

دليليمقدماتجميععلىرئيساناثنانمنهميتفقلاولهذاالأذكياء،إلايدركها

الاستدلالفيطريقةلهوالمتكلمينالفلاسفةرؤساءمنرئيسفكلنادزا،إلا

الآخر،طريقةفيأحدهماأتباعمنكليقدحبحيثالاخر،الرئيسطريقةتخالف

بل-الملةأهلجمهوركانوإن،بطريقتهإلايعرفلاالقهأنمنهماكلويعتقد

فيها.يخالفونه-السلفعامة

.(1/256)الجهميةتلبيسبيان(1)
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نقضفيالهممنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

حدوثبإثباتإلايعزفلااللهأنيعتقدونالمتكلمينغالبأن:ذلكمثال

:طرقحدوثهإثباتفيلهمثم،محدثهعلىبذلكالاستدلالثم،العالم

.الأجسامصفاتوهي،لأعراضابحدوثيستدلونفأكثرهم

يمكنلاوالنبوةالصانعإثباتأنيعتقدونوغيرهمالمعتزلةمنالقدريةثم

ذلكونحو،انتقفالدليل!الا،لأفعالهالمحدثهوالعبدأناعتقادبعدإلا

المسلمين.جمهورفيهايخالفهمالتيالأصولمن

بحدوثالأجسامحدوثعلىالمستدلينالمتكلمينهؤلاءوجمهور

منالسمعياتظاهرعليهدلمانفيعلىالدليلهوهذايجعلونالحركات

الدليلهوهذايجعلونوغيرهموالمعتزلةذلك،ونحووينزليجيءاللهأن

ذلك؟غيرولارحمةولاعزةولاقدرةولاعلملاصفة،لهليسالفهأنعلى

.الموصوفحدوثعلىتدلأعراض-بزعمهم-ذلكلأن

الطبيعيثمبالمنطقيبتدئ-سيناكابن-الفلسفةفيالمصنفينوأكثر

الإلهي.منعندهماإلىينتقلثميذكرهلاأووالرياضي

والعلم،النظرفي:الكلامفيبمقدماتهيبتدؤونالكلامفيالمصنفينوتجد

محدثه،!اثبات،العالمحدوثإلىينتقلونثم-المنطقجنسمنوهو-والدليل

فيوينظر،والمعدومالموجود،:إلىالمعلوماتتقسيمإلىينتقلمنومنهم

.(1)"وأقسامهالوجود
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

حيثمن-أدلتهمفيوالبدعةالأهواءأهليستعملهاالتيالمقدماتوهذه

نوعين:على-اللفظيبناؤها

التيالمعانيوفي،العربلغةفيمعروفةألفاظعلىتبنىمقدمات:الأول

والسنة.الكتاببهاوردالتيالمعانيوفيفيها،العرباستعملتها

معانيهاغيرفيأو،العربلغةفيمعروفةغيرألفاطعلتبنىمقدمات:الثاني

والسنة.الكتابفيوردتالتيمعانيهاغيرفيأو،العربفيهااستعملتهاي!لا

فهوالثانيالنوعوأماذكرها،تقدممسالكعدةفلنقضهالأولالنوعأما

المسلك.هذافيالمقصود

بالعقل:والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمسالكفمن

العقليةالأدلةعليهائييتالتيالحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال

ومراعاته،هذامعرفةلل!تتيفينبغي"الوزير:ابنقالكما،الصحيحةغير

سمعبهوردولايحتاجهلابماوالتشنيعالتشويشمنالبدعأهليمكنولا

.(1)"والمتكلفينالمتكلمينمنكثيربهالهجالتيالمبتدعةالعباراتمن

:طرقبعدةيكونالأمروهذا

الدليلفياستعملأنهأوبتاتآ،العربلغةمنليساللفظكونبيان-1

الثهلأنقوتها؟لهاالطريقةوهذه.العربعليهاستعملتهالذيمعناهغيرعلى

يفهمأنأرادفمن،الأخرىباللغاتلا،العرببلغةرسولهوبعثكتابهأنزل

وأننزل،بهاالتياللغةهذهيستعملأنإلالهفليسلهيستدذأواللهدين

.(6/88)القواصممنالعواصم(1)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةاالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

شزبهاأو،عندهمنألفاظأاخترعإذاوأماأهلها،بهاأرادفيماألفاظهايستعمل

فيعربيةألفاظأاستعملأو،واليونانيةوالرومانيةكالهنديةالأخرىاللغاتمن

يقوملامحضةبشريةألفاظهكانت؟العربعليهااستعملتهاالتيالمعانيغير

مقذمات؟منهاتبنىولا،دينبهايقزرولاشرع،منهايستفادولا،حكمعليها

عليه.تقومشرعئيمرجعولاحرمةلهاليسلأنها

استعملالذيالمعنىغيرعلىوالسنةالكتابفيجاءقداللفظكونبيان-2

كافيالأمرهذابيانمجردأنفيشكولا،ينقضهأويخالفهماعلىأوالدليلفي

التيومعانيهاوالسنةالكتابألفاظخلالمنيفقمالثهدينفإن؟الدليلإبطالفي

دلالاتعنخارجأكانذلكغيرفيمنهالفظأاستعملومنفيهما،بهاوردت

والسنةالكتابمعانيتبديلإلىوداعيأسلطانأ،بهاللهينزللمماومبتدعأ،الوحي

قيمة.ولاوزنلهاليسعندهمنبشرلهبمعالبالشريفةالصحيحة

بأنالمقصود،علىالدلالةفيصريحولاواضحغيراللفظكونبيان-3

وفيهاحقهومافيهايكونقد،متعددةمعانييحتملمشتبهأمجملألفظأيكون

:معناهعنالاستفصالبعدإلاجملةرذهولاجملةبهالقطعيجوزفلا،باطلهوما

نفسهالمعنىذلكيؤديبمااللفظاستبدالمعالمعنىقبلحقأمعناهكانفإن

فإنولهذا،والمعنىاللفظرذباطلأالمعنىكان!ان،والسنةالكتابألفاظمن

يبدءونفإنهمالنوعهذامنألفافيعليشتملدليلأينقضونحينالسنةأهل

حقمنفيهمايبينونثم،اللفظذلكيحتملهاالتيالمعانيفيبالتفصيلذلك

.-آنفأذيمرماضوءعلى-باطلأو
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجم!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

الأصل،هوورسولهالثهقالهمايجغلأنالواجبأن":ذلكفيوالقاعدة

السمعي،الخبريوإماالعقليإماودليلهبرهانهويعرف،ويعقلمعناهويتدبر

وتخالفهتوافقهقدالتيالناسأقوالوتجعلوهذا،هذاعلىالقرآندلالةويعرف

ويحتملوكذا،كذايحتمل:الألفاظهذهلأصحابفيقال،مجملة!تشابهة

يخالفهمابهاأرادوا!ان،قبلالرسولخبريوافقمابهاأرادوافإنوكذا،كذا

و)الجهة(و)الجوهر(و)المتحيز((و)الجسم()المركبلفظمثلوهذارد،

توجدلاالألفاظهذهفإن،ذلكونحو)الحيز(ولفظ،ذلكونحو(و)العرض

اللغةفيولابل،الاصطلاحهذاأهليريدهالذيبالمعنىوالسنةالكتابفي

المعانيتلكعنغيرهميعبرلممعانعلىبهابالتعبيريختصونهمبلأيضا،

القرآنعليهدلماويبطل،أخرىبعباراتالمعانيتلكفيفسر،الألفاظبهذه

الباطل،منالحقتبينوالتفصيلالاستفساروقعوإذا،والسمعيةالعقليةبالأدلة

يأخذون،مشتركةمقدماتمنملفقةفإنها،أدلتهمعلىالكلاموجهوعرف

بمعنىالأخرىالمقدمةوفي،بمعنىالمقدمتينإحدىفيالمشتركاللفظ

.(1)"بدليلليسالمعنىوفي،دليلاللفظصورةفيفهوآخر،

:-وآثارهوأسبابهالمسلكهذاتقريرفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

عقلياتهمفيوضلالهمتناقفهمبهنبينمابعضعلىننبهأناهنا:والمقصود"

المنقولبصحيحالثابتةعالرسولنصوبهاوعارضوا!الثهصفاتبهانفواالتي

هؤلاءأقوالمعرفةفيالذكيالفاضلأمعنوكلما،المعقوللصريحالموافقة

بعفالصفاتكنفاةالبدعأهلمنبعفأقوالهمفيوافقهمومنالملاحدة

.(461-13/541)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

فإنه؟عليهتقديمهيجبوأنهالرسولكلامعارضالمعقولأنيزعمونالذين

فساديتبينبهوماالرسولبهأخبرمايصدقماالصريحبالعقليعلمأنهلهيتبين

لغاتفيتحتملمشتبهةمجملةألفاظإلىعمدواهؤلاءولكن،ذلكيعارضما

منهاالمفهومهوليسماالمعانيمنفيهايدخلونوصاروا،متعددةمعانيالأمم

وعظموابعف،علىبعضهبنواطويلاتأليفاوألفوهاركبوهاثم،الأمملغاتفي

منفيهلماوغموضادقةفيهأنريبولا،يفهمهلممننفوسفيوهولوهقولهم

بماوخاطبوهالطالبمعهمدخلفإذا،المشتبهةوالمعانيالمشتركةالألفاظ

يصلحلاوهذاهذا،تفهملاأنت:لهقالواعليهميعحرضفأخذفطرتهعنهتنفر

الأمورتلكتسلمأنعلىيحملهاوالحميةالأنفةمنالنفوسفيمافيبقى،لك

نقصإلىينسبوهأنخشيةعليهاالاعتراضتركوعلى،عندهتحقيقهاقبل

...درجاتمخاطبتهمفيالناسونقلوا،والعقلالعلم

علىيوافقهملاأنوأمثالهمهؤلاءضلالكشفيريدمنعلىيجبولهذا

العقليةالمعانيفيالكلامويكون،مقصودهويعرفمعناهيتبينحتىمجمللفظ

مجملة.بألفاظمشتبهةمعانفيلاالمبينة

والعقل:الشرعفينافعهذاأنواعلم

الرسولأنثبتمافكل،ورسولهالثهقالهبمانؤمنأنعلينافإن:الشرعأما

الصادقأنهعلمناقدلأنا؟معناهنفهملم!انبهنصدقأنفعليناقاله!!

الألفاظمنالأمةفيهتنازعوما،الحقإلااللهعلىيقوللاالذيالمصدوق

ذلك-وأمثالوالعرضوالجوهروالجسموالجهةالمتحيزكلفظ-المجملة

الإثباتفيولاالنفيفيلاالأسماءهذهمناسممسمىيقبلأنأحدعلىفليس
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

لقولموافقاصحيحامعنىأرادبذلكالمتكلمكانفإن،معناهلهيتبينحتى

كانالمعصوملقولمخالفامعنىبهأرادكانوإنحقا،أرادهماكانا!معصوم

فقهية،مسألةوهي،ونفيهاللفظذلكإطلاقفيالنظريبقىثمباطلا،أرادهمما

وقد،مفسدةمنفيهلمااللفظإطلاقمنويمتنعصحيحاالمعنىيكونفقد

عليقالكما،باطلالمتكلمأرادهالذيالمعنىولكنمشروعااللفظيكون

حقكلمة":-"لئهإلاحكملا":المارقينالخوارجمنقاللمن-!

إلايدعىلافإنه-الرببهيدعىالذياللفظبينيفرقوقد،"باطلبهاأريد

...باطلنفيأوحقلإثباتعنهبهيخبرماوبين-الحسنىبالأسماء

العقل:فيالاستفسارهذانفعوأما

ونستفصلهنستفسرهحتىيردولمقولهيقبللممعانييحتملبلفظتكلمفمن

المنازعاتفيلاالعقليةالمعانيفيالكلامويبقىالمراد،المعنىيتبينحتى

ومن،"الأسماءاشتراكجهةمنالعقلاءاختلافأكثر":قيلفقد،اللفظية

دلتعبارةبأيالمعنىيجردبلبلفظيتقيدلمالصرفبالمعقولمتكلماكان

كانمامنهالهمبألفاظمقالاتأسلافهمعنتلقواالمقالاتوأرباب،عليه

يكونوقد،وغيرهموالفرسوالهنداليونانألفاظعربتكمافعربتأعجميا

عربي،هوماومنها،الترجمةصحيحيكونلاوقدالترجمةصحيحعنهمالمترجم

الهيولىلفظأسلافهمعننقلوافإذا،العربيةبلغتناالأممنخاطبإنماونحن

والتركيبوالمجردوالرضيةالذاتيةوالصفاتوالنفسوالعقلوالمادةوالصورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

تحتملمابينذلكونحووالجزءوالماهيةوالعرضوالجوهروالجسموالتأليف

.(1)الالمعانيمنالألفاظهذه

لذلك:تطبيقيأنموذجأهناوأذكر

هو:عقليبدليل،وتعالىتباركاللهصفاتحقائقوالبدعةالأهواءأهلنفى

عنتنفذلاالأجسام":مقدماتهومن،الأجساموحدوثالأعراضدليل

إلىبهتوصلواثم،"حادثفهوالحوادثعنينفكلاومامحذثة،أعراض

بجسم،إلاتقوملاوالأعراض،أعراضالصفاتأنبدعوىالثهصفاتنفي

التجسيم.فينقعلاحتىالصفاتنفييتعئنفقالوا:؟محذثةوالأجسام

بلبهذا،ولابهذالاأصفهلاأنا:قالفإذا":تيميةابنالإسلامشيخقال

كانلويكونإنمابأحدهمااتصافهلأن؟المتقابلينالوصفينهذينعفأنفي

هذهإذجسما؟لكانذلكقبللولأنهمنهما؟واحدايقبللاوهولأحدهما،قابلا

..هذا.ولاهذالايقبللمبجسمليسموجوداقدرنافإذا،الأجسامصفاتمن

:وجوهمن...نجيبكونحن

واستحالةنقصاأشدوهذالهذاقبولهعدميقذرماإن:يقالأنأحدها:

حياجسماقدرناوإذالأحدهما،قبولهمعالنقيضينبأحدوصفهمنوامتناعا

خيراذلككانوغيرهماوالملككالإنسانمتكلمابصيراسميعاقادراعالما

وهذا،-الكمالبضديتصفأنأمكنوإن-الأبكمالأصمالأعمىالجسممن

الجمادمنأكملالكمالاتبتلكاتصافهيمكنالذيالأصمالأعمىالجسم

.(299-1/295)التعارض)1(درء
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!كجنقضفيالهشةأهلج!نم:الثانيالفصل
للأصهولالتابعةبالميهادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يكونالذيالعدممنخيرالجمادوالجسمبهذا،ولابهذالااتصافهيمكنلاالذي

فأنتممكنا،ولاواجباولامحدثاولاقديماولالهمداخلاولالغيرهمباينالا

ناقص.كلمنأنقصهوماإلابهيوصفلابماوصفته

مجمل،لفظ"الأجسامصفاتمنفهذه":قولك:يقالأن:الثانيالوجه

المخوقاتجندسمنهومنإلابهايوصفلاالصفاتهذهأنعنيتفإن

كانلها؟مماثلاالموجوداتجنسمنيكونأنلزمبهاالربوصفنا!اذا

أولهذافإن،مخلوقإلابهايوصفلاهذهأنتعلملافإنكباطلا،هذا

إلىتحتجلممخلوقإلابهايوصفلاهذهأنتبينأنقدرتفلو،المسألة

عليه.دليلولاالنفيهذاإلىلكسبيللا:لكويقال،الكلامهذا

،الأجسامبهاوتوصفالمخلوقاتبهاتوصفالصفاتهذهإن:قلت!ان

اتصافيمنعمابهاتوصفالمخلوقةالأجسامكونفيوليسنعم،:لكقيل

والقائموالحقوالثابتالموجودكاسمالنوعهذامنبهاللائقهوبماالرب

فإن،المخلوقةالأجسامبهاتوصفكلهاالأمورهذهفإنذلك،ونحوبنفسه

:فيقولجميعاالنقيضينيرفعوأنالمحفوالقرمطةالإلحادلزمقياسهطزد

بنفسهقائمولاباطلولاحقولامنتفولاثابتولامعدومولاموجودلا

بينالجمعفيلزمهوحينئذ،الصفاتهذهنفىمنقوللازموهذا،بغيرهولا

فلاوالمعدومات،بالممتنعاتيمثلهأنويلزمهالنقيفمين،رفعأوالنقيضين

مف.شرهوفيماوقعإلامحذورمنيفر
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نقضفيالهمصنةأهلمن!كلجيول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

بأنهتصفهأنت:والمداخلةللمباينةالنافيلهذايقالأن:الثالثالجواب

كذلكهوموجوداتعرفلاوأنتقدير،عليمحيقديمبنفسهقائمموجود

الأمرين:أحدمنبدفلاجسما،إلا

وهو:لكفيقال،بجسموليسقديمعليمحيموجودهوتقولأنإما

عالللعالممباينهولك:ويقال،بجسموليسوقدرةوعلمحياةلهأيضا

يكونأنعليهعالياللعالممبايناكونهمنيلزم:قلتوإن.بجسموليسعليه

ويلزم:لكقيل؟الأجسامصفاتمنإلاوالمحايثةالمباينةأعقللالأنيجسما

عليماحياموجوداتعقللالأنكجسمايكونأنقديراعليماحياكونهمن

الآخرفينظيرهيلزمكأحدهمافيتقولهفماهذا،نظيرفهذاجسما،إلاقديرا

المتماثلين.بينمفرقامتناقفاكنتوإلا

ذلكلأنقديرعليمحيبنفسهقائمموجودإنه:أقولأنا:تقولأن!اما

حق،الحقلازملأنالتزمتهجسمايكونأنلزم!انوالعقلبالشرععلمقد

لأنهبذلكأصفهأنالهمباينالعالمفوقإنهيقولمنيقولوهكذا:لكقيل

لأنالتزمتهجسمايكونأنذلكمنلزم!اذا،والعقلبالشرعذلكثبتقد

حق.الحقلازم

إجمالفيهالجسملفظ:تقولأو،الجسملفظأعرفلاأنا:تقولأن!اما

:لهيابهام

لاأنيأسلملم،الإنسانبدنوهواللغةفيالمعروفالجسمبهعنيتفإن

هيالروحفإن،الإنسانبدنمثلكانماإلاقادراعالماحياموجوداأعلم

.وغيرهالققكوكذلك،البدنجنسمنوليستقادرةعالمةحيةأيفا
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأووللال!ت!ا

ينفصلبحيثوالتبعيضوالتجزئةالتفريقيقبلأنهبالجسمعنيت!ان

فأأعلمأنقبلقادراعالماموجوداأتصورأنا:قيل"بعفبالفعلعنبعفه

نأالقادرالعالمالحيللموجودتصوريمنيلزمفلا،وتبص!تفريقهيحمكن

والتبعيض.التفريقلهذاقابلايكون

ممتنعاهذايكنلم؟حسيةإشارةإليهيشارأنيمكنأنهبالجسمعنيت!ان

موجودا.يكونلاإليهيشارأنيمكنلاماكلفإن،الواجبهوهذادل،عندي

المادةمنأوالحسيةالمنفردةالجواهرمنمركبأنهبالجسمعنيت!ان

الأجساممنشيءعنديليسفأنا"عقليانجوهرانيبناللذينوالصورة

البسيطةالمخلوقاتفيلذلكنافياكنتفإذاذلك،مثليقدرأنعنففسلا،كذلك

أولى.ذلكعنالعالمينربفتنزيه

قالكما-شيءدونشيءمنهيرىأنيمكنبالتبعيفأنهعنيت!ان

هذاأنلكأسلملم،-ذلكيوافقماالسلفمنوغيرهماوعكرمةعباسابن

ممتغع.

.(1)"الملازمةنسلملم؟المخلوقاتمنشيئايماثلأنهبالجسمعنيت!ان

هوكماأوجهعدةمنالعقليالدليلهذافي)الجسم(لفظرخةلثه!أطل

كلامه.فيظاهر

.(132-6/127)التعارضدرء(1)
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الظلثالفصلى

الأهوا،أهلاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج

بالممهادرالباطلةوالبدعة

مباحث:ثلاثةوفيه

.والمناماتبالقصصالاستدلا!:الأولالمبحث.

.والذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الحانيالمبحث.

والعصمة.بالغقليدالاستدلال:الثالثالمبحث.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاولىالمب!ث

ماقوالمنالقميصباالإستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

.والمناماتالقصصمنالسنةأهلموقفالضمهيد:.

عندوحجيتهاوالمناماتوالقصصمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.الأهواءأهل

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب.

.والمناماتبالقصص

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

.والمناماتبالقصصوالبدعةالأهواء
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الأولالمبعث

والمناماقبالقمصالاستدلال

الصمهيد

والمناماتالقصصمنالسنةأهلموقف

القصص:منالهممنةأهلموقفأولأ-

القصص:أحسنعلىوالسنةالقرآناشتمال-1

،فائدةوأتقهالقصم،أحسنعلىالشريفةوالسنةالكريمالقرآناشتمل

فالقرآنوأسلوبآ،عرضأوأقواهبيانأ،وأكمله،فصاحةوأعذبهتأثيرآ،وأعظمه

فييكونتأثيرولانفعولافائدةولاخيرفلا،نبيهإلىوحيهوالسخة،اللهكلام

غقثكتفصقتخق!:تعالىقال،والسنةالقرآنعليهاشتملمماأعظمالقصمى

.13:يوسفأ(انئقزءآهدالمكإاوحتنآبماىم!صقلآآخن

والسنة:القرآنقصصففي

وأولياءللأنبياءحصلوما،والباطلالحقأهلبينالمدافعاتقصص.

العاقبةوجعلإياهمسبحانهنصرهثم،اللهسبيلفيالأذىمنأصابهموماالله

نهجهم،وينتهجواسبيلهميتبعوابأنللمؤمنينعبرةذلكوفيلهم،الحسنى

.1111:أيوسف(ئئصلأآفيؤليعتزةقصصيهتمفىلقذكأئ!:تعالىلقا

أخباربمعرفةعليهماللهمنبأن!ص،بمحمدالإيمانأهلتشريف.

سابقأدنىلهميكونأندونصادقآصحيحآتامآعلمآبذلكوالعلمالماضين
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نقضفيالسنةأهل!سج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

تقثيمق!:تعالىقال،الأمممنغيرهمعلىبذلكفشرفواذلك،علىازوع

.941:أهود(قذاقتليؤلآقؤمكيحنآئتلعلمهامابهتلتكإنوحهآب!قتآآ!لأ

والمشركينالكفارمنوضلالوباطلهوىصاحبلكلالعظيمةالفائدة.

السابقةالأمممنبأمثالهمحصلمايروالكي،والمتكبرينوالظلمةوالعصاة

ثغتهتمآلقصحصىقآقصحمبىلاتتتأالزليئكذبوأآتقؤيرشثلد؟لل!!:تعالىقال،فيتعظون

.7611:لأعرافا1(تحقتهرون

سننوهيوالأفراد،والجماعاتالأمممنخلقهفياللهلسننبيان.

يرادلافلهذا،المؤمنونبهاليعتبراللاحقينعلىوتجري،الماضينعلىجرت

وإنما،والجماعاتوالأشخاصللأممالتاريخيالسردالكريمالقرآنبقصص

والتذكر.والاتعاظالعبرةمواضعمنهايذكر

ذلكوأصولاللهإلىأقوامهمدعوةفي!قصالأنبياءبمناهجالعلم.

.وآثارهومنافعهوقواعده

وكيفيةورغباتوميولغرائزمنالإنسانيةالنفسعليهجبلتمابيان.

نقئة.سليمةصحيحةمعالجةذلكمعالجة

والأنبياءالرسلمنوالصلاحالهدىأهلأئمةأخلاقعلىالوقوف.

.(؟)كلذوغير،والتوبةوالشكروالكرموالعفافوالحياءالصبرمن،وأتباعهم

هيالهدىوأئمةوالسلفالصحابةعنالمأثورةالصحيحةالقصص-2

الأمة:هذهفيالقصصأحسن

.(318-317)صالقرآنعلومفيمباحثانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيهواءأهلاستدلال

فالقصص،بعدهممنوالخيرالهدىوخقلةالأنبياء،ورثةهمالعلمأهل

قصصهم:ففيقصمالأنبياء،القصمبعدأحسنهيعنهمالمأثورةالصحيحة

ينطبقمنأصدقأنفيشكولا،والعملوالعلمالإيمانمنعليهكانوامابيان

تابعيهموتابعوتابعوهمثم!صالكرامالصحابةهمالأمةهذهفيذلكعليه

الأئمة.مننهجهمعلىسارومن

معدودونقومالطريقةهذهعنهيؤخذمنالإسلامفي"وكان:اللالكائيقال

عليهمالترحمويكثرأساميهملتعرفالكتابهذاابتداءفيأساميهمأذكر

الشريعة،هذهسننإلىوأرشدوناالطريقةهذهعليناحفظوالما؟لهموالدعاء

أسلكولم،والجماعةالسنةسبيلعلىونظمهالكتابهذاتصنيففيجهداآلولم

الميلفمنالأخيارطريقسلكمنلأن،الناسمنأحدعلىالتعصبطريقفيه

وإنما،مقبولإمامعنحكايةأومنقولوأثرمقبولشرعبهيتدينمالأنبعيد؟

بنفسهسلكمنوأما،الابتداعونصرالاختراعتكلفمنكلامفييقعالحيف

طريقوعلى،سليمالعصبيةومنبعيدةعنهوالإحادةفالهوىالاتباعمسلك

.(1)"مستقيمالحق

للتلقي:مصدرآبمجردهاليست-والسنةالقرآنقصصغير-القصص-3

والمعاملاتوالعباداتالعقائدمنالدينأموركافةمظتستقىالذيالمصدر

غيرهاوأما،(والإجماعوالسنة)الكتابالثلاثةالأصولهو:وغيرهاوالأخلاق

مصادر!اماالأصولول،لهذهتابعةمصادرإما:فهيبنفسها،مستقلةمصادرفليست

صحيحة.غيرباطلة

.(1/28)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وتختلف،التلقيمصادرمنمصدرأبمجردهاليستفالقصصهذا؟وعلى

يأتي:كماأحوالها

بهتعاملبمافتعامل:ذلكأشبهماأوالإجماعحكايةمتضمنةكانتإذا.

القصةفيلاالمنقولالإجماعفيالحجةكانتصحتفإن،ذلكفيهاالتيالنقول

نفسها.

حسب-وحجيةاعتدادمنلآثارهممافلها:الصحابةعنآثارأكانتإن.

.-العلمأهلعليهنضما

منبحسبوالمنزلةالقدرمنفلها:والأئمةالسلفعنكانتوان.

إليه.أضيفت

الثلاثة:الأحوالهذهعنبهالتمثيليمكنومما

وأنا-أبيسئل":قالراهويهبنإسحاقبنمحمدالحسنأبيعن

كلامالقرآن:فقال،؟بالمخلوقالقولمنفيهحدثوما،القرآنعن-أسمع

بنعمروعنعيينةبنسفيانذكرولقد،بمخلوقليس،ووحيهوعلمهالله

الحكاية-هذهمعنىفذكر-سنةسبعينمنذمشيختناأدركت:قالدينار،

أجلةديناربنعمروأدركوقد:أبيقاليعود.!اليهخرجمففإنهوزاد:

بنجابرمثلوالأنصاروالمهاجرينالبدريينمن!ووالثهرسولأصحاب

اللهوعبدعباسبناللهوعبدعمروبناللهوعبدالخدريسعيدوأبياللهعبد

صدرمضىهذاوعلى،-عليهماللهرحمة-التابعينوأجلة،!صالزبيرابن

.(1)"ذلكفييختلفوالمالأمةهذه

.(1/598)للبيهقيوالصفاتالأسماء(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

منتكونفقد،لأجلهسيقتمافبحسب:تقدممابخلافكانت!ان.

ذلك.لغيرأو،المخالفعلىالرذأو،الاستئناسأو،والاتعاظالاعتبارباب

شيخقال،وضلالوجهلخطأفهوالتلقيمصادرمنمصدرآاتخاذهاوأما

نوعالمعتقداتلبيانالحكاياتهذهأمثالهدكر"ولكن:تيميةابنالإسلام

مقامكلفيالسنةأهلأنبذلكفتبين،...والضلالاتالجهالاتركوبمن

منرسولهبهاللهأرسلماظهورتماممنذلكلان؟غيرهممنوعقلانقلاأصح

.(1)"بالقدرةوظهورهبالحجةظهورهكلهالدينعلىليظهرهالحقودينالهدى

وضوابط:شروطوفقبالقصصالاستدلال-4

ليستكذلكفهي،التلقيمصادرمنمصدرآالقصمليستأنكما

توقرتإذابهاالاستدلاليصح!انما،الاستدلالطرقمنطريقةبمجردها

منها:،وضوابطشروطعدةفيها

لها:وموافقتهابها،الاستدلالقبلوالسنةالكتابأصولعلىعرضها.

وافقتهفإن؟والسنةالكتاببهجاءماعلىعرضهابعدإلابقصةيستدذفلا

رذت.!الابها،الاستدلالوأمكنقبلت

الله!لأن؟مخلوقغيروأنهاللهكلامنفسأنهينبئكفهذا":الدارميقال

يزعمكما-مخلوقاالقرآنكانفلو،مخلوقلسانعلإلاكلامايخلقلم

والحكاياتالرواياتهذهوكل،المخلوقينكلاممنإذآكان-المعطلونهؤلاء

.(2)"مخلوقغيرأنهفيمنهاوأكثرجاءتقدوالدلائلوالشواهد

.(502-1/402)مةلاستقاا(1)

.(192-191)صالجهميةعلالرد(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

قددا،طرائقالدينفيالعصرهذافيالناسسلكوقد":الدهلويقال

ويعضرالسابقينوتقاليدالأولينبعاداتيتمسكمنفمنهمشعبا،وتشعبوا

ومنهم،الأولينوأساطيرالصالحينبحكاياتيحتجمنومنهمبالنواجذ،عليها

ومنهم،الذهنوحدةاللسانبتشدقوامتازبالعلماءتسمىمنبكلاميتشبثمن

الأفضلوكان،العنانلهاويرخيالميدانهذافيالعقليركفركائبمن

عنهما،ثبتعمافيصدر،ورسولهاللهإلىذلككلالإنسانيردأنالأعدل

المشايخقصصمنفيقبلقاطعا:وحكماشافيابياناويتخذه،إليهويتحاكم

،عوالنصوالأصولوافقماوالمذكرينوالوعاظالعلماءكلامومنوالصالحين

.(1)"خالفهاماوالتقاليدالعاداتومنوالأحاديثالكلاممنوينبذ

ذلك:فيالتطبيقاتومن

بنمحمدسمعت:(2)القاسمأبو"وقال:تيميةابنالإسلامشيخقال

سمعت،القزوينيمعاذأباسمعت،الحافظعليبنمحمدسمعت،الحسين

الخواعإبراهيمسمعت،قهرمانبناللهعبدأباسمعت،الدلالعليأبا

فناداني،أذنهفيأؤذنفجعلت-الشيطانصرعهوقد-رجلإلىانتهيت:يقول

الحكايةهذه:قلت.مخلوقالقرآن:يقولفإنه؟أقتلهدعني:جوفهمنالشيطان

الغزاليذلكفيواعترض،حكاياتنحوهاذكرواوقد،السنةلأصولموافقة

الإمامعنوذكر،الدينأصولفيالشياطينبكلامالاستدلالهذابأنوغيره

الشيءيعتقدرجلرب":فقالالمنخولفيذكرهاباطلةحكايةذلكفيأحمد

.(12-02)صالتوحيدرسالة(1)

.القشيريالقاسمأبوهو(2)

http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والكافرالمؤمنفيهمالجنأنهذا:وجواب،"يذكركمابدليلوليسدليلا

قدبأسبابويعرف،المصروعبحالذلكويعرف،القرآنذلكعلىدلكما

مثلهذاكانالإيمانأهلمنالجنيأنعرففإذا،المعرفةأهلبهايقضي

الهواتف،أخبارمنالسيرةفيوكمابالقرآنالجنالمانمنالقرآنفيالثهقصهما

الجنيهذابأنعلمهفله،خوارقلهمالذينالرجالأكبرالخواعمنوإبراهيم

.(1)"القرآنبخلقيقوللمنالذمسبيلعلىالحكايةهذهذكرلماالمؤمنينمن

فهم:الهدىوأئمةوالسلفالصحابةمنبهيعتدعمنمأثورةتكونأن.

لأن":اللالكائيالإمامقولسبقوقد!رو،محمدبعدالحسنةوالأسوةالقدوة

."مقبولإمامعنحكايةأومنقولوأثرمقبولشرعبهيتدينما

اهتمامهممظاهرومن،بذلكعنايةالناسأشدالسنةوأهل:صحتها.

يأتي:مابذلك

حاتمأبيبنالرحمنعبدفعن:-الأصلصحةمع-والتحققالتثبت.

مسجدفيلقيتهلقيةأولفيبمصرالمراديسليمانبنالربيعحدثناقال:

القاسمبنبكرأبيعنكتبتهاكنتأنيوذلك،الحكايةهذهعنفسألته،الجامع

الشافعيسمعت:قالسليمانبنالربيعفحدثنيمصر،إلىخروجيقبلعنه

غيراللهاسملأن؟الكفارةفعليهفحنثالثهأسماءمنباسمحلفمن:يقول

،مخلوقلأنه؟الكفارةعليهفليسوالمروةبالصفاأوبالكعبةحلفومن،مخلوق

.(2)مخلوقغيروذلك

.(197-1/196)الاستقامة(1)

.(2/112)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نميلاول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

حبيبأبيبنحبيببنمحمدعنصحتها:علىيدلبماالقصةإتباع.

النحريوميخطبالقسرياللهعبدبنخالدشهدت:قالجدهعنأبيهعن

أضحيته،فيالثهفباركفليضخ،فلينطلقيضحيأنيريدمنكمكانمن:فقال

إبراهيميتخذولمتكليما،موسىيكلملمالثهأنزعم،درهمبنبالجعدمضحفإني

والقاسم:اللاكائيقال.فذبحهنزلثم.كبيراعلواالجعديقولعماسبحانهخليلا،

سعيدبنقتيبةعنهروى،المعمريحميدبنمحمدابنهوهذاسفيانأبيابن

البزارالصباحبنوالحسنطالبأبيبنالعباسعنهوروى،وثبفالحكايةهذه

.(1)الحكايةهذه

بنالفرجفعنوأصلأ:العلمأهلعندشيوعألهاأنببيانالقصةإتباع.

حكمتما:فقالومنافقا،كافراحكمت:!تلعليقالوا:قالالكلاعييزيد

شائعة!تعليعنالحكايةهذه:البيهقيقال.القرآنإلاحكمتمامخلوقا،

.(2)-أعلموالله-أصلعنلاإشاعتأراهاولا،العلمأهلبينفيما

محمدأبيفعن:لهصحةلاماأومنهيتثبتلممايحكيمنعلىالنكير.

إلىفدعاني-عنديالمروزيبكروأبو-أحمدبنصالحجاءني:قالفوران

لفظي:يقولأنهعنهحكىقدطالبأباأنأبيبلغقدإنه:ليوقالاللهعبدأبي

صالحفداربكر،وأبوصالحواتبعنيفقمت.إليهفقوموا،مخلوقغيربالقرآن

غضبانالثهعبدأبوفإذا،بابهمنصالحووافاناالثهعبدأبيعلىفدخلنابابهمن

طالب.بأبيجئنياذهببكر:لأبيفقال،وجههفيالغضبيتبينالغضبشديد

.(2/931)والجماعةالشةأهلاعتقادأصولشرح(1)

.(1/594)للبيهقيوالصفاتالأسماء(2)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

له:وأقولطالبأبيمجيءقبلاللهعبدأباأسكنوجعلت،طالبأبوفجاء

عنيحكيت:الثهعبدأبولهفقال،الوجهمتغيريرعدوهويديهبينفقعد.حرمة

له:فقال،نفسيعنحكيتإنما:قال؟مخلوقغيربالقرآنلفظي:قلتأني

القرآن:لهوقالهذا.يقولعالماسمعتفماعني،ولاعنكهذاتحكلا

:-يسمعالثهعبدوأبو-طالبلأبيفقلت.يصرفحيثمخلوقغيراللهكلام

.(1)اذهعننهىقداللهعبدأباأنتخبرهحتىفاذهبلأحدهذاحكيتكنتإن

بها،الاستدلالمعوالضوابطالشروطفيهاتتوفرلمالتيالقصصذكروأما

يلتفتلاالتيالساقطةالاستدلالاتمنوجعلهاالثهذمهاالتيالأمورمنفهو

ثن!!قا:اللهقولأحسنوما":تيميةابنالإسلامشيخقالبها،يؤبهولاإليها

.(2)"والحكاياتبالمقاييسيحتجلئلا!151:عمرانآل(أبعءسمئطغايتزذ

:(3)المناماتمنالهمنةأهلموقفثانيآ-

فيها:ئرىماباعتبارالمناماتتقسيم-1

قالكما،(4)أقسامثلاثةإلىنومهفيالنائميراهماباعتبارالمناماتتنقسم

،الشيطانمنتحزينورؤياالثه،منبشرىالصالحةفرؤيا:ثلاثة"والرؤيا"!وو:

.(5)"نفسهالمرءيحدثمماورؤيا

.(91-2/18)للبيهقيوالصفاتالأسماء(1)

.(341)عالمستقيم)2(اقتضاءالصراط

حلمآ.أورؤياكانسواءنومهفيالإنسانيراهما:()المناماتبالمراد(3)

.(1/62)السالكينمدارج،(12/112)للبغويالسنةشرحانظر:(4)

.(2263)رقم(4/1773)هريرةأبيحديثمنمسلمأخرجه(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

هي:الثلاةدةوالأقسام

بأمريبشرهمما،يكرههأوالإنسانيحبهفيماكانتسواء،الحقالرؤيا-أ

منجزءوأنهافيها،شكلاحقأنهاصفاتهامنالرؤياوهذه:(1)هبينذرهأو

وهي،الأحلامأضغاثمنفليستوقوعهامنبدلاصادقةوأنها،النبوةأجزاء

يلقيهإلهامأنهاأقسامها:ومنويحبها)2(،تعجبهالمؤمنللعبداللهمنبشرى

العلاماتومن،(4)المنامفيلهيضربهاوأمثال،(3)المؤمنالعبدقلبفيسبحانهالله

واحدةرؤياعلىجماعةتوافق:للمناماتالأخرىالأقسامعنتمتزهاالتي

اللهيريهلهمنذرةأوبخيرللمؤمنمبشرةتكونوأن،(5)عباراتهماختلفتولو

منتكونوأن،(6)وقوعهقبلالبلاءلنزولليستعدورحمةبهرفقأإياهاالله

لقلةالصدقرؤياهمعلىالغالبلأنوالاستقامةوالصلاحالصدقأهل

المناماتمنالنوعوهذا،(7)حديثهمفيصدقهمولكثرةعليهمالشيطانتسلط

التالي.العنصرفيوأحكامهدلالتهبيانسيأتيالمنامات

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

.(9/271)القرآنلأحكامالجامعانظر:

فتح،(4/31،532)النفوسبهجة،(2/971)للنوويمسلمصحيحشرحانظر:

.(51/4265)التأويلمحاسن،(12/372،043)الباري

.(21/129)الفتاوىمجموعانظر:

السالكينمدارج،(1/951)الموقعينإعلام،(21/112)للبغويالسنةشرحانظر:

(1/63).

.(12/379)الباريفتح:انظر

،(9/127)القرآنلأحكامالجامع،(441-1/142)الصلاحابنفتاوىانظر:

.(21/375)الباريفتح

.(51/02)للنوويمسلمصحيحشرحانظر:

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

مجرياتفيلهيقعممامنامهفيالإنسانيراهماوهو:النفسحديث-ب

المباحةالأمورمنغالبأويكونقصد،غيرمنتجريالتيالخواطرمنحياته

منالنوعوهذا،يقظتهفيبهايهمأوببالهتخطرأوالإنسانيعتادهاالتيأو

حكم.منهيؤخذولالهدلالةلا:المنامات

يكونأنه:ويجمعه،السابقينالقسمينبخلافكانماوهو:الحلم-ت

منامهفيللإنسانالشيطانيصؤرهما:فيهفيدخل،بالنائمالشيطانتلغبمن

وكذلك،والهموالغيظالحزنعليهيدخلمماأو،ويرعبهويخيفهيفزعهمما

وهذا،والدينالشرعبخلافكانماكل:-أيضأ-ومنه،الاحتلامعنهينتجما

أضغاثقبيلمنفهوذلكونحويحنرنأويفرخمماكانإن:المناماتمنالنوع

منهايستمدولابشيءتنذرولالهاتفسيرولافيهادلالةلاالتيالكاذبةالأحلام

الأحلاممنفهوللشرعمخالفةفيهمماكانوإنأمر،علىبهايستدلولاحكم

وطرحهارذهايجبباطلةكاذبةفهي،آدملابنبهاالشيطانيسؤلالتيالكاذبة

.(1)اهنمحكمأياستمدادولابهاالحكمولاإليهاالالتفاتيجوزولا

يراها:منباعتبارالمناماتتقسيم-2

درجاتمنهاقسموكل،أقسامثلاثةإلىلهاالرائينباعتبارالمناماتتنقسم

يأتي:كماوذلك،متفاوتة

وصدقحقفكلها،الصادقةالرؤياقبيلمنمناماتهمفكلالأنبياء:-أ

تمكنلعدموذلكنبوتهم،دلائلومنلهم،اللهمنوحيوهياستثناء،بلا

مناماتهموفي،الصدقإلايقولونلايقظتهمفيفهمومنامأ،يقظةمنهمالشيطان

.(1/15)السالكينمدارج،(5/183)السنةمنهاجانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

منمعصومةفإنهاوحي،الأنبياءورؤيا":القيمابنقال،الحقإلايرونلا

يذبحأنهالصيلأإبراهيمرؤيا:ذلكأمثلةومن،(1)"الأمةباتفاقوهذا،الشيطان

منالنوعفهذا.وغيرهابدرفي!ىالنبيورؤياالصكللأ،يوسفورؤيا،إسماعيل

وتؤخذ،عليهدلبماوالعملبهالإيمانويجبويقينأ،علمأيفيد:المنامات

.-عليهااشتملإن-وغيرهاوالعباداتالعقائدمنالدينأمورجميعمنه

لهميعرضوقد،الصادقةالرؤىمناماتهمعلىالأغلب:الصالحون-ب

الشيطانتمكنلقلةوذلك،الأحلامأضغاثقبيلمنهومامناماتهمفي

ظهورهابعدإلامطلقأبصحتهايجزملالكن،اليقظةفيحديثهموصدقمنهم

والصدقالصلاحفيمتفاوتةدرجاتعلىالصالحينأنوكماووقوعها)2(،

الرائيصدقبحسبمتفاوتةدرجاتعلىوصلاحهامناماتهمصدقفكذلك

حكمه:يختلفالمناماتمنالنوعوهذا.وصلاحه

حقرؤيافهو!ى:النبيوأقزه!الصحابةرؤىمنكانفما.

الإيمانفيجب،والاستدلالالتلقيمصادرمنمصدروهي،بإطلاقوصدق

ذلك،علبهوالاستدلالالدينأبوابكلفيبهوالعملعليهدلتوبمابها

الإقرار.وهو،النبويةالسنةأقساممنقسمالنوعهذالأنوذلك

للحجة،يصلحلاأنهعلىالعلمأهلاتفقفقد:ذلكبخلافكانماوأما.

وغيرها،والأحكامالعقائدمنبعامةالدينأمورإثباتفيعليهيعتمدفلا

الإثباتفيالشرعأدلةمندليلأنهعليعتمدفلاشرعيأ،دليلأيتخذولا

.(1/62)السالكينمدارج(1)

.(12/604)الباريفتح:انظر(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

عندبهيستأنسوقد،وتنبيهوتحذيرتبشيرأنه:عليهيدلماوغاية،النفيأو

المحضةوالرؤيا":تيميةابنالإسلامشيخقال،صحيحةشرعيةحجةموافقته

القيم:ابنوقال،(1)"بالاتفاقشيءبهايثبتأنيجوزلاصحتهاعلىدليللاالتي

وافقففإن،الصريحالوحيعلىفتعرضالأنبياءأغير:أيعنيغيرهمرؤىوأما"

،؟تواطأتأوصادقةالرؤياكانتإذاتقولونفما:قيلفإنبها،يعمللا!الا

له:مطابقةإلاتكونلابل،للوحيمخالفتهااستحالذلككانتمتىقلنا:

اندراجهاالرائييعرفلمحكمهفيخاصةقضيةاندراجعلىمنبهةأو،عليهمنبهة

يحكملاالأنبياءغيرمنالرؤيا":الشاطبيوقال،(2)"ذلكعلىبالرؤيافيتنبهفيه

فإن:الشرعيةالأحكاممنأيدينافيماعلىتعرضأنإلا،حالعلىشرعأبها

فائدتها!انماعنها،والإعراضتركهاوجبوإلابمقتضاها،عملسؤغتها

المعلمي:وقال،(3)"فلاالأحكاماستفادةأما،خاصةالنذارةأوالبشارة

وتصلح،وتنبيهتبشيرهيوإنما،للحجةتصلحلاالرؤياأنالعلمأهل"اتفق

.(4)"صحيحةشرعيةحجةوافقتإذابهاللاستئناس

الأحلامأضغاثمناماتهمعلىفالغالب:والصالحينالأنبياءعدامن-ج

الصدقوقلةعليهمالشيطانلتسلطوذلكلها،تفسيرولافيهادلالةلاالتي

.(5)الصادقةالرؤياقبيلمنهومافيهايقعوقد،عندهم

.(27/574)الفتاوىمجموع(1)

.(63-1/62)السالكينمدارج(2)

.(1/573)لاعتصاما(3)

.(2/952)التنكيل(4)

.(42/137)القاريعمدة،(21/362)الباريفتح،(6/73)المعلمإكمالانظر:(5)
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الأولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهاوالمناماقالقميصمنزلة

والبدعة:هواءيأهلعندوحجي!كاالقصصأولأ-مترلة

والبدعةالأهواءأهلعندوالاستدلالالتلقيمصادرمنالقصصتعذ

للقصصوتجعلإلامنهمفرقةمنفما،واتجاهاتهموطوائفهمفرقهمبمختلف

قدرفيعةومكانةمنزلةومققديهاوأئمتهامشايخهاعنوترويهاتتناقلهاالتي

.!عليهاتزيدوقدوالاستدلالالتلقيفيوالسنةالكتابمنزلةتضاهي

:طائفتانوالبدعةالأهواءأهلمنذلكفيهميظهرمنوأعظم

وهلةأولمنجلئألهيتضحمؤلفاتهمفيفالناظر:الصوفية-الأولى

منهمالمتقدمينالطريقةمشايخعنوحكاياتقصصمنبهشجنتما

لمجردالقصصتلكيسوقونلاأنهمالتأملمعلهيظهركما،والمتأخرين

يذعونعلومأمنهايستفيدونوهميسوقونهابل،والاستئناسوالعبرةالاتعاظ

ذلكيتجاوزونإنهمبلعى،محمدعلىأنزلهالذياللهدينيفهمونبهاأنهم

والتقييدالبيانمنبعضمعبعضهاالوحينصوصبمنزلةجعلهاإلى

بينهاالتعارضوجودفيذعييغلومنمنهمإنبل،النسخوربماوالتخصيص

منذلكويجعل،عالنصوعلىيقدمهاثموالسنةعالكتابنصووبين

الدينأمورعلالقصصبتلكيستدلونإنهمثم،-الدينمنبل-الواجبات

عندسيظهرهذاوكلوسلوكأ،وأحكامأعقيدةونسخأ،تشريعأونهيأ،أمرأ

الثانيالمطلبفيبالقصصالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلمنهجعرض

.-اللهشاءإن-المبحثهذامن
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يستمدونماأعظمفمنبالقبور:المتعلقةوالشركياتالبدعأهل-الثانية

فيمايتناقلونهاالقصمالتيتلك:والشركوالبدعالضلالمنعليههممامنه

لاذأوبقبراستغاثلمنوقعتالتيالكراماتتلكعنجيلبعدجيلأبينهم

ق!صمننالتالتيالعقوباتتلكأوبه،وأقسمتوشلأوصاحبهدعاأوبه

يستدلونأنهمكما.بهمالتعفقأنكرأوعنهمأعرضأوبسوءوأصحابهاالقبور

اللهإلىمقزبصحيحشرعتيالأعمالمنعليههمماأنالقصمعلىبتلك

.إنكارهعنفضلأفيهالشكيجوزلا

قول:"ومنه:-أسبابهومبتنأ،ذلكمقزرأ-تيميةابنالإسلامشيخقال

فلانالشيخقبرعند)الدعاء:و،(مجربترياقمعروفي)قبر:أخرىطائفة

ميتأوبحياستغاثواالناسمنطائفةأن:وحجتهم.ذلكونحو،(مجاب

عنه.سئلببعفماوأخبرالحوائجبعفتلكوقضىالهواءفيأتىقدفرأوه

والصالحينوالأنبياءالملائكةيدعونالذينالمشركينفيواقعكثيروهذا

تخاطبقدفيرونهالهمتتمثلماكثيراالشياطينفإن،والأوثانوالكواكب

هذامنزماننافيالموجودةالوقائعمنأعلمماذكرتولويراهاولاأحدهم

الأحوالهذهكانتوضلالاجهلاأعظمالقومكانوكلما،المقامهذالطال

غيرأولباسأوطعامأوبمالأحدهمالشيطانيأتيوقدأكثر،عندهمالشيطانية

،الشيطانمنهيوإنما،كرامةذلكفيحسببهأتاهأحدايرىلاوهوذلك

الشياطين،طاعةإلىورسولهالثهطاعةعنوخروجهتعالىبالئهشركهوسببه

الأحوالهذهومثل،الأصنامعبادتضلكانتكمابذلكالشياطينفأضلتهم

رأواحزبا:حزبينانقسمواثم.المتقينتعالىالثهأولياءكراماتمنتكونلا
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نقضفيالهمنةأهلحص!نم:الأولالباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالحم!نم

اللهأولياءمنكونهعنيخرجهماوالعصيانوالفسوقالكفرمنيفعلهافيمن

بالنقلثبتأومنهذلكرأواوحزبا.ذلكمنعنهينقلبماوكذبوا،المتقينتعالى

لهؤلاء،ذلكمثلحصوليوجبماذلكمنعددأوواحدعنالمتواتر

تعالىاللهأولياءمن:يقولمنهؤلاءمنثم،المتقيناللهأولياءمنأنهمفيظنون

منكثيرايفضلمنهؤلاءومن،الرسلمبايعةغيرتعالىالثهإلىطريقلهمن

تصرفاوالمشيئةبالقدرةيتصرفونهؤلاء:يقولمنومنهمالأنبياء،علىلأولياءا

بأمرمكلفينغيروصارواعليهمالأنبياءطاعةوجوبحكمعنبهخرجوا

قاتلواالصفةأهلأنمنها:صدقا،يظنونهاحكاياتويذكرون،نهيهموالأنبياء

يا:لهمفقال،وحنينأحديومبعفأصحابهانهزملماالكفارمععووالنبي

كنامعهالثهكانمن،اللهمعنحنفقالوا:،؟وتدعونيتذهبونأين،أصحابي

فاسقاأوكافراكانوإنمعهكانواالقدرمعهكانمنكلأن:ومرادهم.معه

كفراأعظمهوماويذكرون،ووعيدهاللهوعدفيولاالعاقبةفينظرغيرمن

الكفرياتهذهونحو،ومعتقدهقائلهمنكفرهذاوكل،...الحكايةهذهمن

عندفهيهذاومع،ورسولهبالثهالإيمانعنالناسأبعدهومنإلايقولهالا

الذينالربخواصالمصطفينالثهأولياءوأسرارالعارفينحقائقمنأصحابها

لبعفمنحصلتآثارفيحكاياتفهذه،...والمرسلينالأنبياءمنأفضلهم

عليهاوجدواعاداتوعندهم،والغائبينالميتينببعفالمخلوقيناستغاث

حديثبذلكمعهمفليسوالزهد،والعبادةالعلممننوعلهكانممنسلفهم

"والذين:وقال.(1)"مرضيإمامقولولاتابيولاصحابيعننقلولايروى

.(48-ه2/480)البكريعلالرد(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

تعالىاللهدعائهممنأفضلوالشيوخوالأئمةوالأنبياءالموتىدعاءيجعلون

،الحكاياتمنأنواعايحكيمنومنهم،دعاءهميقدممنمنهم:متعددةأنواع

بشيخهفاستغاثيغثه،فلمتعالىبالثهاستغاثبعفالمريدينأنحكاية:مثل

يخرجه،فلمتعالىالثهدعاالعدوبلادفيالمأسورينبعضأنوحكاية،فأغاثه

بعفأنوحكاية،الإسلامبلادإلىفأخرجهفجاءهالموتىالمشايخبعضفدعا

فتوسل:قالوآخر،قبريإلىفتعالحاجةلككانتإذا:لمريدهقالالشيوخ

.(1)"المجربالترياقفلالؤقبر:قالوآخربي،

القصمعلىالقبوريينالبدعأهلاعتمادأنعلىالقيمابنالإمامونصت!

أوقعالذيفما:قيل"فإن:فقال،والشركالبدعفيوقوعهمأسبابأعظممن

ضرالهميملكونلاأمواتساكنيهابأنالعلممعبهاالافتتانفيالقبورعباد

منها:...أمور:ذلكفيأوقعهم:قيلنشورا؟،ولاحياتاولاموتاولانفعاولا

شدةفيالفلانيبالقبراستغاثفلاناأنالقبور:تلكعنلهمحكيتحكايات

ضربهنزلوفلاناله،فقضيتحاجةفيبهدعاأودعاهوفلانامنها،فخلص

ذلكمنوالمقابريةالسدنةوعندضره،فكشفالقبرذلكصاحبفاسترجى

.(2)،ذكرهيطولكثيرشيء

ذلك:علىبهاويستدلومذهبهعقائدهمنشيئأالقصصمنيستمدوممن

نصوصعنأعرضوافإنهم،عجائبهممنوذلك،وتقديسهالعقلفيالغلوأهل

ذلكومع،واليقينالقطعتفيدلاآحادأخبارأولفظيةأدلةأنهابدعوىالسنة

.(2/677)البكريعلىالرد(1)

.(12-ه1/412)اللهفانإغاثة(2)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحم!نم

عنالقصصتلكمنيروونهمماومذاهبهمبعفآرائهميقتبسونتجدهم

فيلماعليهمالنكيرفيالسنةأهلاشتذولهذا؟كذلكبهاويستدلون،أئمتهم

القصة:ذلكأمثلةومن،(1)العقلعنوالخروجالتناقضمنهذاصنيعهم

الطويل(عثمان)وهووأعيانهمقدمائهمأحدبينوقوعهاةلز!عملايذعيالتي

،عثمانيا:لهقتادةفقال،قتادةلقيالطويلعثمانأنفيزعمون،زخةلثهوقتادة

حديثنعم،:عثمانفقالعنا؟،حبستكالمعتزلةهذهلعلعنا؟،حبسكما

عنترويسمعتك:قال،؟وهوما:قال!ى،اللهرسولعنترويهسمعتك

اليومفأنا،"المعتزلةوأبزها:خيرها،فرقعلىأمتي"ستفترق!رو:اللهرسول

.(2)الاسمهذالزمهممن

والبدعة:ا!ماهواءأهلعندوحجي!ساالمناماتمنزلةثانيآ-

موقفانوحجيتهاالمناماتبمنزلةيتعلقفيماوالبدعةالأهواءلأهل

وغلؤ.إفراطوالآخروجفاء،تفريطأحدهما:متقابلان

وأكثرالأشاعرةمنالكلاموأهلالفلاسفةيمثلهوالجفاء:التفريطفجانب

الله،منتكونوأن،حقيقةللرؤيايكونأنإنكارعلىيتفقونوهؤلاء،المعتزلة

ينسبهامنمنهمثم،واحدةوكيفيةواحدبابمنكلهاالمناماتويجعلون

.(2/994)المرسلةالصواعقمختصرانظر:(1)

نقضفيوانظر.(166-165)صالجبارعبدللقاضيالمعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل(2)

.(126-1/511)الأممافتراقحديثفيالعقديةالمباحث:الموضوعةالقصةهذه
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منومنهمشيء،علىتدللاالتيالباطلةوالخيالاتوالخواطرالأوهامإلى

.(1)البدنأخلاطإلىينسبهامنومنهم،الطبائعمنيجعلها

:قولانيمثلهوالغلؤ:الإفراطوجانب

صحيحنومهفيالنائميراهماأنبدعوى،المناماتحقيقةفيالغلؤ:الأول

ببغدادوهوبأفريقيةكأنهالمنامفيالإنسانرأىفإذا،اليقظةفيالعينينكرؤية

منشرذمةبذلكوالقائل،الوقتذلكفيبأفريقيةسبحانهالثهاخترعهفقد

.(2)المعتزلة

الصوفيةعندمهممصدروالمنامات!فالرؤى،الصوفيةموقف:الثاني

يبنونفهم،الغلطأوالشكإليهيتطرقلايقينيمصدرهيبل،والتلقيللمعرفة

ومعرفةضلالاتهمترويجفيعليهاوششندون،الباطلةعقائدهممنكثيرأعليها

ونسجالأحاديثوتضعيفوتصحيحالقرآنوتفسيرعندهموالحرامالحلال

أنهم:بالمناماتعنايتهمدلائلومن،ذلكوغيرلشيوخهموالفضائلالمناقب

.(3)"مصنفاتهمفيأبوابألهاعقدوا

والخبريةوالكشفيةوالنقليةالعقلية!فالطريق:تيميةابنالإسلامشيخقال

نفئاالناستجاذبهاقدالتصوفوأهلالكلاموأهلالحديثأهلطريقةوالنظرية

المفهم،(611-3/511)مسلمبفوائدالمعلم،(433)ررعالإسلاميينمقالاتانظر:(1)

الهجرتينطريق،(44)صالروح،(1/73)الجهميةتلبيسبيان،(7-6/6)للقرطبي

.(902-5/702)المعانيروح،(2/233)(1/032)السالكينمدارج،(284)ص

.(433)صالإسلاميينمقالاتانظر:(2)

.(298-297)صوالمخالفينوالجماعةالسنةأهلعندالرؤى(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يعرفهفيمايغلومنالناسومن،يعرفهلامامنهاينكرمنالناسفمنوإثبائا،

العقليةالطرقتعظموالمتفلسفةفالمتكلمة،سواهماوينفيقدرهفوقفيرفعه

يردفريقوكلواختلافا،تناقضاالثهخلقأكثروهممتناقف،فاسدمنهاوكثير

فيهايحتجونوالحديثالسنةتدعيممنوطائفةقطعئا،يدعيهفيماالآخرعلى

بالضعيفيحتجونوقد،كذبأنهايعلممصنوعةوحكاياتموضوعةبأحاديث

وأذواقمناماتعلىيبنيوالفقراءالمتصوفةمنوكثير،القويمقابلةفي

.(1)"صادقةغيروأوهاممطابقةغيرخيالاتوهيكشفايعتقدهاوخيالات

الذينهملأنهم؟المبحثهذافيالمرادهوالمناماتمنالصوفيةوموقف

أصلأ.إليهايلتفتولابهايستدللافإنهحقيقتها؟أنكرمنبخلافبها،يستدلون

!ح!!!!6!ح!

.(339-11/338)الفتاوىمجموع(1)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواء!هلاستدلال

الثانيالمطلب

والمناماتبالقميصوالبدعةالأهوا،أهلاستدلاللهنهح

الأولالمسلك

صحتهافيالنظردونوالمناماتبالقصصالاستدلإل

عنهئملتمناستقامةأو

التشريعمصادرمنالثانيالمصدروهي-النبويةالسنةكانتإذا

صحتهمنالتثئتبعدإلامنهابحديمثيالاستدلاليصحلا-والاستدلال

يستفادولاحكم،منهيؤخذلابمافكيفوحفظأ؟عدالةرواتهمنوالتوثق

يتجؤزالتيالقصص:من؟ونهيوأمرعقيدةعلىبهيستدلولا،شريعةمنه

المنامات:ومن،؟والتبينالتثئتفيجهدهمإليهايصرفونولانقلها،فيالناس

وانحرافأضلالأأوواستقامةصلاحأصاحبهاحالإلىالنظرمنفيهابدلاالتي

.!ثبوتها؟فيالنظرقبل

فيالقشيريأوردهاحكايةذكرأنبعد-تيميةابنالإسلامشيخقال

حجة،بهتقوملاهذاومثلإسنادا،الحكايةلهذهيذكرلم:"قلت:-رسالته

نقله،صحةتعرفلمبكلامدينهمأصولفيالمسلمينيدلأنلأحديحلولا

هذابمثليثبتفلابهم،المقتدىالمشايخعلىالكذبكثرةمنعلممامع

.(1)"مذهبولاعطاءلابنقولالكلام

.(1/891)لاستقامةا(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةاي!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

جهدأدنىدونوالمناماتبالقصصيستدلونوالبدعةالأهواءأهللكن

أساسأينظرونلاقدبل،عفئقلتعفنوثبوتهاصحتهامنالتحققفييبذلونه

.!عنهرويتمنواستقامةسلامةفي

العقلأهلاستعملهفقد،قديمهمسلكوالبدعةالأهواءلأهلالمسلكوهذا

أهواءهميوافقماببعفالقصمعليستدلونفكانوا،ونحوهمالجهميةمن

صحتها:فيالنظردونوأقوالهم

أحاديثأندعواهمفيالجهميةشبهبعضىبيانمعرضفي-الدارميقال

الصلتأباسمعأنهالمعارض!وادعى:-الحديثأهلعلىدخيلةالصفات

فمن،الحكمةبيتيسمىبيت!تسفيانأبيبنلمعاويةكانأنهيذكر

.(1)!بعدهرويتثم،فيهألقاهحديثأوجد

الصوفيةجاءلماأنهإلامضى،فيمنمحدودأأوقليلأكان!انالأمروهذا

ومذهبهاعقائدهاكلتبنيالإسلامفيظهرتفرقةأؤلفصارت،الربىالسيلبلغ

قال،روئةأوتثئتدونيتناقلونهافصاروا،والمناماتالقصصعلىوأحكامها

"وفي:-للقشيريالرسالة:مثلالصوفيةكتبعن-تيميةابنالإسلامشيخ

التقعيدفي-وقال.(2)"هلأصللاكثيرشيءالمسندةالحكاياتمنالكتبهذه

هذهفييرسله"وما:-الشيوخعنالصوفيةمنوغيرهالقشيريينقلهلما

وأ،صدقهفاعتقدبعفالناسمنسمعهالقاسمأبويكونأنإما:...الرسالة

ومن،صحتهفاعتقدالكتببعفررفيمكتوباوجدهأو،كذلكفوقهمنيكون

.(2/632)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(1/881)لاستقامةا(2)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

علىإرسالهفييعتمدوالآخرينالأولينعنيذكرونهلماالمريحملينمنكان

فيماعرفمنوأما،إرسالهيعتمدفهذاالثقاتعنوالروايةالنقلصحيح

يرسلفيمنموجودالتفصيلفهذا،يرسلهبمايوثقلمالكذبمنكثيريرسله

فيالحكاياتمنيسندهالذيوأما،...المصنفاتأهلمنالناسعنالنقول

عنيروىفإنه،السراجنصرلأبياللمعكتاب:كتابينمنفعامتهالسماعباب

عنويروى،الطوسيعليبناللهعبدعننصرأبيعنالسجستانيحاتمأبي

الرحمنعبدلأبيالسماعكتابومنعف،التميميمحمدبنأحمدبنمحمد

.(1)"هنمسمعهقدالسلمي

شيخقال،نهجهموانتهجواطريقتهمفسلكواالقبوريونبعدهمجاءثم

الترياقمعروفي)قبر:قالأنهبعضهمعننقلقد:قيل"فإن:تيميةابنالإسلام

وذكر،قبرهعنديدعوأنأخيهابنأوصىأنهمعروفعنوروي،(المجرب

كانالمهجورينبعفهؤلاءأنأحمدهجرهمنقصصفيالخرقيعليأبو

عنونقل،المروزيذلكذكروأظنه،عندهالدعاءويتوخىأحمدقبرإلىيجيء

البيتأهلمنوالصالحينالأنبياءمنجماعاتقبورعنددعوابأنهمجماعات

ذكروقد،الناسمنكثيرعملهذاوعلىالدعاء،لهمفاستجيبوغيرهم

،عندهيدعوفإنه!شروالنبيقبرزارإذا:الحجمناسكفيالمصنفونالمتأخرون

وذكر،لهاستجيبودعاقبرهعندمرةسبعينعليهصلىمنأنبعضهموذكر

والذكرالسلاميجوزبقعةأنهاالقبرعلىالقراءةيجوزمنحجةفيبعفالفقهاء

فيمناماتبعضهمرأىوقدكغيرها،عندهاالقراءةفجازتعندهاوالدعاء

.(483-1/383)مةلاستقاا(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلحم!نماث!ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

معروفةقبورعندالدعاءاستجابةأقواموجرب،بعفالأشياخقبرعندالدعاء

وماأزمامنافيأدركناوقد،وغيرهالمقدسيالشيرازيالفرجأبيالشيخكقبر

عندهاالدعاءيتحرىكانمنوعملاعلماالناسعندالفضلذيمنقاربها

،كراماتالناسعندلهمنوفيهم،العلمفيبارعاكانمنوفيهمعليها،والعكوف

العلمأهلطريقعنئغدهمعالسؤالهذاذكرت!انماهؤلاء؟.يخالففكيف

الحكاياتهذهيفعمثلوإنما،...القبوريونبهيتمسكماغايةلأنهوالدين

مجهولعنالحكاياتهذهمنالمنقوليكونأن!اما،ودينهعلمهيقلمن

ينطقلاعمنأحاديثالمسيبةالحكاياتهذهمثللناروىلوونحن،يعرفلا

ومنها،؟غيرهعنبالمنقولفكيف،تثبتحتىبهاالتمسكجازلماالهوىعن

بقيودقالهأو،ويصيبفيهيخطئباجتهادفعلهأوقالهصاحبهيكونقدما

عىالنبيأنكماعنه،النقلفحرففيه،محذورلاوجهعلىكثيرةوشروط

التيالزيارةهوذلكأنالمبطلونقهمعنهاالنهيبعدالقبورزيارةفيأذنلما

بيندائرالحججهذهسائرثمبها،والاستغاثةعندهاللصلاةخخهامنيفعلونها

مع،بمثلهالعباداتاستحبابيجورلاقياسأوبه،الشرعإثباتيجوزلانقلي

فعله،بمنزلةللفعلالمقتضيقياممعلهاوتركهيشرعها،لمالرسولبأنالعلم

أبناءعننقلغيرمنوالمقاييسالحكاياتهذهبمثلالعباداتتثبتوإنما

هوالأحكامإثباتفيالإسلامعلماءعندالمتبع!انما،وأمثالهمالنصارى

حكمإثباتيجوزولا،الأولينالسابقينوسبيل!وورسولهوسنةالثهكتاب

.(؟)"بحالاستنباطاولانصاالثلاثةالأصولهذهبدونشرعي

.(434-342)صالمسشقيمالصراطاقتضاء(1)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

بالميهادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

نماذجتيميةابنالإسلاموشيخالدارميالإمامينعنذكرهتقدموفيما

وهو:،النموذجهذاإلىبالإشارةهنافأكتفيولذلك،المسلكلهذا

تحقق،أوتثبتدونمالكالإمامإلىوالبدعةالأهواءأهلنسبهاالتيالقصة

!ص،النبيقبرعنديفعلونهاالتيالشرعيةبعفالمخالفاتعلىبهاواستدلوا

ناظرلماجعفرأباأنرويوقد:المعترض!قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

فيصوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالكلهقال!النبيمسجدفيمالكا

وذم،12الحجرات:9(آضحؤتكنم!لاتليقفوأ:قالقوماأدبالثهفإنالمسجد؟هذا

حرمتهإن،14:الحجرات9(آلححرلهتيورآيممنيخادونكآلذليئان!:فقالالآخرين

القبلةأستقبلالثه،عبدأبايا:وقالجعفرأبولهافاستكانحيا.كحرمتهميتا

وسيلتكوهوعنهوجهكتصرفولتم:فقالغوو؟،اللهرسولأستقبلأموأدعو

.(1)"بهواستشفعاستقبلهبل،؟القيامةيومإلىآدمأبيكووسيلة

!ح!!!!اكع

.(1/85)البكريعلىالرد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ال!انيالمسلك

للمذهبالمؤيدةوالمناماتالقصصوضمع

بالقصموالمناماتالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلطريقةتقتصرلا

بل؟عفنقلتمناستقامةأوصحتهافيالنظردونبهاوالاستدلالنقلهاعلى

،والبهتانوالافتراءالكذبمنالثهحرمهفيمافيقعذلكيتجاوزمنمنهم

المذهبيؤيدماوالمناماتالقصصمنوالمتبوعينالشيوخلسانعلىفيضع

ذلك.علىبهيستدلثم،والقولوالطائفة

لدفعالمعارضحججأعظممن"فكان:-الجهميةعن-الدارميقال

لعلها-الضريرمعاويةأبيعنحكاهاحكايةالنزولفياللهرسولحديث

.(1أشبهها(")وماورحمتهوملائكفوسلطانهأمره:)نزوله:قالأنه-عليهمكذوبة

الرسالةهذهفييرسله"وما:-الصوفيةعن-تيميةابنالإسلامشيخوقال

ومن،...أصحابهعلىمكذوبمنهكثيروجدقدرسالته!فيالقشيري:أيعني

وسمعناذلكمنرأينافقد،المشهورينالمشايخعلالكذب:الكذبأكثر

هذاومع-بالإسنادوروايتهعلمهمع-القاسمأبووهذا،الثهإلايحصيهلاما

أدنىلهمنفيهاينازعلاالتيالمكذوباتمنكبيرةقطعةالرسالةهذهففي

.(2)"عنهمالمنقولحالبحقيقةمعرفة

.(1/944)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(438دلا-1/83)لاستقامةا(2)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

السدنةعندبهذاالمتعلقةالحكاياتتجدما"وأكثر:-القبوريةعن-وقال

الله،سبيلعنويصدونبالباطلالناسأمواليأكلونالذينلهاوالمجاورين

فاستجيبعندهادعارجلاأن:مثلتأثيرفيهاالتيالحكاياتمنيحكىوقد

هذهوبمثلذلك،ونحوحاجف،فقضيتحاجتهالثهقضىإنلهانذرأوله،

.(1)"الأصنامتعبدكانتالأمور

جدا:كثيرةنماذجلهالمسلكوهذا

الموضوعة:القصصفمن!

مسألةفيطاهربنمحمدذكر"وقد:تيميةابنالإسلامشيخقال-1

أبياتا")2(.وأنشدبطبلضربأنهمالكعنحكايةالسماع

القلوبواستلذاذ:أالقشيري:أيعنيالقاسمأبوقال"ثم:وقال-2

فإن،جحودهيمكنلامماإليهاواس!رواحهاالطيبةالأصواتإلىواشتياقها

الحمولةومشقةالسيرتعبيقاسيوالجمل،الطيبالصوتإلىيسكنالطفل

الشافعيمعأمشيكنت:قالعليةبنإسماعيلوحكى،..بالحداء.عليهفيهون

ثم،إليهبنايمل:فقالشيئا،أحدفيهيقولبموضعقحلينا،الهاجرةوقتزخةلثه

.(3)"!؟جسققاثك:فقاللا،:فقلتهذا؟،أيطربك:قال

.(532)صالمستقيمالصراطاقتضاء(1)

.(1/273)لاستقامةا(2)

.(337-1/336)السابقالمصدر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الصفةأهلأنمنها:صدقا،يظنونهاحكايات"ويذكرون:وقال-3

فقال،وحنينأحديومأصحابهبعضانهزملماالكفارمع!روالنبيقاتلوا

اللهكانمن،اللهمعنحنفقالوا:،؟وتدعونيتذهبونأين،أصحابييا:لهم

اللهأنوهو،الحكايةهذهمنكفراأعظمهوماويذكرون،...معهكنامعه

وأنهأحدأ،بهيخبرلاأنوأمره،المعراجليلةالأسرارسرعلىرسولهأطلعتعالى

أخبرنافقالوا:هذا؟،لكمأينمن:لهمفقالبه،يتكلمونالصفةأهلرأى

تكتمه،أنأمرتكأنا:فقالالسر؟،هذاأكتمأنتأمرنيألم،ربيا:فقال،بهالثه

نبيهأمراللهأنمنبعضهميذكرهماكفراهذامنوأعظم،...بهأخبرتهموأنا

اذهب:لهوقالوا،البابلهيفتحوافلمليزورهمذهبوأنه،الصفةأهلبزيارة

إليهميذهبأنفأمرهربهإلىعادوأنه،بكلناحاجةلافإنهإليهأرسلتمنإلى

قائلهمنكفرهذاوكل،ليزوركمجاءمحمدخادمكم:ويقولمعهمويتأدب

.(1)"ومعتقده

وضعهامنوالبدعةالأهواءأهليفعلهماعلىأدذفلا:المناماتوأما!

أصحابهايضعهاالتيالمناماتتلكمنالمذهبيؤيدماعلىبهاللاستدلال

همماتقريرويفمنونها!وو،لنبيهأوتعالىدتهرؤيتهمفيإليهينسبونهامنأو

ذلك:وهمن،والانحرافالضلالمنعليه

،عبدي!يا:لهفقالالمنامفيالثهرأىأنهالسنجاريوهببنعليزعم-1

وأقمتك،منيبروحأحوالكجميعفيوالدتك،أرضيفيصفوتيمنجعلتكقد

.(484-2/481)البكريعلالرد(1)
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جك!نمنقضفيالهممنةأهلحم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

لهمواظهر،حكميمنعلمتكبمافيهمواحكم،إليهمفاخرجلخلقي،رحمة

.(1)!آياتيمنبهأيذتكبما

لككانإذا:ليفقال!راللهرسول"رأيت:الشافليالمواهبأبيقول-2

.(2)"ئقضىحاجتكفإنفلسأ،ولوالطاهرةلنفيسةفانذرقضاءهاوأردتحاجة

وأنه،التصوفأهلرقيعليه!ووالنبيرأىأنهمنالساوياذعاهوما-3

.(3)الكتابعليهفقرأ،القراءةفيلهفأذن،الغزاليصنفهالذيالعقائدقواعدعليهقرأ

!حس!!!!6!ص!

.(1/981)للشعرانيالكبرىالطبقات(1)

.(1/385)السابقالمصدر(2)

.(237-6/230)الكبرىالشافعيةطبقاتانظر:(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الضالثالمسلك

للمذهبالموافقينوأالصالحينأوالأنبياءإلىوالمناماتالقصصفسبة

هوالقصموالمناماتسردمنوالبدعةالأهواءأهلمقصودكانلما

ذلكتحقيقأجلمنفإنهمالأمور؟منأمرعلىبهاوالاحتجاجالاستدلال

فيها.مابالناسوالتغريرالاحتيالمنفيهامسالكسلكواوتقويته

مجاهيلأناسيىإلىينسبونهلاقدذلكمنشيئأيضعونعندماأنهم:ذلكومن

التيقيمتهماوالمنامالقصةيفقدقدذلكلأن،هممنيعزفولالهمقيمةلا

علىعليهمالنقدبابيفتحذلكأنكمابهما،الاستدلالأجلهامنأرادوا

غيرشخميىعنينقلبمااستدلالهميشجبوابأن،مخالفيهممنمصراعيه

مكانةلهمنإلىيعمدونفإنهمولذلك،الطائفةتلكعندأوبإطلاقمرضئي

إليهمفينسبون-بخاصة-طائفتهمعندأو-بعامة-المسلمينعندومنزلة

يقرؤها.أويسمعهامنعندوقعلهاليكون؟والمناماتالقصصتلك

وأالأنبياءإلىذلكنسبةعليتفقونالمسلكهذايسلكمنجميعإنثم

ومالكحنيفةأبيوالأئمةوتابعيهمالتابعينكأعيانالإسلامأئمةأوالصحابة

بمايستدلونفالصوفية:مسالكهمتختلفذلكبعدهمثموأحمد،والشافعي

البيت،آلإلىينسبونهبمايستدلونوالرافضة،طريقتهممشايخإلىينسبونه

بالقصموالمناماتمشحونةمعلومةمشهورةمؤلفاتذلكفيمنهمافريقولكل

متبوعيهم.إلىينسبونهاالتي
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

صنفواوطائفةالقبور،إلىيحجون"وآخرون:تيميةابنالإسلامشيخقال

النعمانبنمحمدالثهعبدأبوعشفكماالمشاهد،حجمناسكوسموهاكتبا

الحكاياتمنفيهوذكر،ذلكفيكتاباالإماميةشيوخأحدبالمفيد)1(الملقب

.(2)"بالنقلمعرفةلهمنعلىكذبهيخفىلاماالبيتأهلعلىالمكذوبة

ظاهرعنعبرفإنه:والصوفالضفةإلىنسبهممن"وأما:الكلاباذيقال

وهجروا،الأوطانعنفخرجواالدنياتركواقدقومأنهموذلك؟أحوالهم

يأخذوالمالأجساد،وأعرواالأكباد،وأجاعواالبلاد،فيوساحوا،الأخدان

...جوعةوسد،عورةسترمنتركهيجوزمالاإلاالدنيامن

لانماالنفسلحظوظيلبسوالملأنهم،""صوفيةسموا:وزيهملبسهمومن

الشعر،منبالخشنفتجزوا،العورةلسترلبسواوإنما،منظرهوحسنمسه،

.الصوفمنوالغليظ

!شرو،الثهرسولعهدعلىكانواالذين،الضقةأهلأحوالكلها:هذهثم

ووصفهم،وأموالهمديارهممنأخرجوا،مهاجرينفقراءغرباءكانوافإنهم

الأعرابتحسبهمحتىالجوعمنتجزونفقالا:عبيدبنوففالةهريرةأبو

منهفيوجدفيهيعرقبعضهمكانإنحتىالصوفلباسهموكان،مجانين

المعلم،بابنأيضاويعرف،اللهعبدأبو،الكرخيالبغداديالنعمانبنمحمدبنمحمد(1)

الكلامورئيسالإماميةولسانالطائفةمشايخشيخكان،الرافضةوإمامالشيعةعالم

خبرفيالعبرانظر:.(ـه414)سنةمات،مصنفمائتيمنأكثروله،والجدلوالفقه

.(171-3/161)غبرمن

.(2/556)البكريعلىالرد(2)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحم!نم

حصنبنعيينةقالحتىلهم،بعضهموصفهذاالمطر،أصابهإذاالضأنريح

.!؟ريحهميؤذيكأماهؤلاء،ريحليؤذينيإنه!ك!رر:للنبي

الأولياء.وزيالأنبياء،لباس:الصوفثم

الزوحاءمنبالصخرةمر"إنه:ى!ك!النبيعنالأشعريموسىأبووقال

."العتيقالبيتيؤمونالغتاء،عليهم،حفاةتبئأ،سبعون

،الشجرةمنويأكلالشعر،يلبسالمنلاعيسى"كان:البصريالحسنوقال

."أمسىحيثويبيت

ويأتيالحمار،ويركب،الصوفيلبس!رالنبي"كان:موسىأبووقال

."الضعيفمدعاة

إلالباسهمكانمابدريا،سبعينأدركت"لقد:البصريالحسنوقال

."الصوف

وزيهمولبسهمذكرنا،فيما"الصفة"أهلبصفةالطائفةهذهكانتفلما

.(1)"صوفية"و،""ضقتةسموا،أهلهازي

)عيسىنبيأ()سبعونالأنبياء:إلىالقصصنسبة:النموحدههذاففي

لتقريربدريأ(،)سبعون(الصفة)أهلالصحابةإلىونسبتها،(!)محمدالسيلأ(

والصحابة.الأنبياءفعلهواللهإلىبهوالتقزبالصوفلبسمنالصوفيةعليهماأن

تنبيهزعمهممنالصوفيةعليهماصحةعلىيستدلأنالكلاباذيوأراد

بقصةفاستدل،عخهوتلقيهمالمنامفي!ىالنبيورؤيتهمالرؤيا،فيإياهمالله

.(1-ه41)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

زخ!ؤلثه،البصريالحسنهو:،الإسلامأئمةمنجليلتابعيإلىنسبهماومنام

إمامالسرخسيأحمدبنالحسنبنعليحدثناماالرؤيا:لصحة"يشهد:فقال

منرهطفإذا،البصرةمسجددخلت:قالالبصريالحسنعنجامعها...،

فنهيتهميغتابونه،رجلايذكرونهمفإذا،إليهمفجلستجلوسأصحابنا

عيسىوعنعوواللهرسولعنبلغتنيالغيبةفيبأحاديثوحدثتهم،ذكرهعن

ذلكذكرعرضثمآخر،حديثفيوأخذواالقومفأمسكالممتلأ،مريمابن

رحلي،إلىوانصرفترحالهمإلىفانصرفوا،معهموتناولتهفتناولوهالرجل

منقطعةوعليه،خلافمنطبقيدهفيأسودمناميفيآتفأتاني،فنمت

قلت:؟كل:قالخنزير!لحمهذا؟آكللا:قلت؟كل:ليفقالخنزير،لحم

!حرامهذاخنزير،لحمهذا؟آكللا:قلت؟كل:قالخنزير!لحمهذا؟آكللا

وهوألوكهافجعلت،فميفيووضعهالحييففك،عليهفأبيتلتأكلنه؟:قال

علىفاستيقظتأسترطها،أنوأكرهألقيهاأنأخاففجعلتيدي،بينقائم

أطعمهطعامينفعنيماليلةوثلاثينيوماثلاثينلبثتلقدفوالله،الحالتلك

.(1)"منخريفيوريحهافميفيطعمهاوجدتإلا،أشربهشرابولا

سبقما:فمنها:المتبوعينالأئمةإلىينسبونهاالتيالقصموالمناماتوأما

من:المطلبهذامنوالثانيالأولالمسلكينفيذكره

الدعاءعند!النبيقبراستقبالفيمالكالإمامإلىالمنسوبةالقصة.

!وو.بهوالاستشفاع

.(161-511)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.السماعمسألةفيوالشافعيمالكالإمامينإلىالمنسوبتينالقصتين.

عليهايقومالتيفهي:متبوعيهمإلىينسبونهاالتيوالمناماتالقصصوأما

ولذا،والاستدلالالتلقيفيعندهمالأساسوهي،والطريقةالمذهبأصل

المطلبهذامنالآتيةالمسالكثنايافيوسيأتي،ذلكمنمملوءةكتبهمفإن

:الولداننكارتهمنتشيبواحدبنموذجهنافأكتفي،لذلككثيرةنماذج

مافقالوا:،شكوىمنيعودونهارابعةعلىجماعة"دخل:الكلاباذيقال

فجفث،الجنةعليغيرضتأنيغيرسببأ،لعلتيأعرفماوالله:قالت،؟حالك

العتبى")1(.فله،فعاتبنيعليغارمولايأنفأحسبإليها،بقلبي

!ح!!!!6!ص!

.(611)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

والمناماتالقصصخلالمنومشاعرهمالغاسعواطفاستثارة

وذلك،الإنساننفسفيووقعهاتأثيرهاالقصملهاأن:فيهشكلامما

تتضمنهمابحسبمشاعرهوتحزك،والوجدانالعاطفةجانبفيهتصمقلأنها

وسائلمنكانولذا؟السبلبأيسروعقلهقلبهإلىوتنفذوأفكار،معانيمن

الضوابطوفقيكونإنماذلكلكن،القصصيالأسلوب:والدعوةالتعليم

والسنةالقرآنقصصمنالاستفادة:ذلكومن،المرعيةوالأصولالشرعية

التأملمنالعبدفيكثرللعباد،وأنفعهوأبلغهوأصدقهالقصصأحسنفهي

عرضها)1(.طريقةوفيتضمنتهاالتيالعظيمةالمعانيوفيفيها

بهيستدلونفيمافائقةعنايةالأمربهذاوالبدعةالأهواءأهلعييوقد

ذلكاستعملوابل،وسنةهدئغيرعلىعنايةلكنها،والمناماتالقصصمن

التيومناماتهموحكاياتهمقصصهمفيوالمتأمل،ويرضاهاللهيحبهلافيما

الأذهانبهايخ!رقواأنععلىالحرأشذيحرصونأنهميلحظيروونها

يؤديمما،مباشرةالعواطفواستثارةالمشاعرتحريكخلالمنوالأفئدة

منعليهمبهالثهأنعمعفاغفلتهممعبهاالشديدالسريعالتأثرإلىبالسامعين

والروية.والحكمةالعقل

فيالمناناللطيفتيسير،(515-8/471)القرآنلتفسيرالحسانالقواعدانظر:(1)

المجموعةضمن*-سعديلابنكلاهما(439-8/318)القرآنتفسيرخلاصة

.-لمؤلفاتهالكاملة
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ومسالكمتعددةأساليبذلكفياستعملواوالبدعةالأهواءأهلأنكما

استثارةمنمضمونهافيتتفقلكنها،الظاهرةطريقتهافيتختلفقد،مختلفة

والمشاعر:العواطف

ذلك:فيومسالكهمطرقهمفمن

بالمحبةتجاههالناسيشعرمنإلىوالمناماتالقصصنسبة-1

،والاتباعوالإصغاءبالثقةإليهوعواطفهممشاعرهموتتحركوالتقدير،والإجلال

بيانهسبقكما-والعلموالزهدوالخيروالتقوىالصلاحوأعيانالأنبياء:من

.-السابقالمسلكفي

كلوعواطفمشاعرإليهتئجهماوالمناماتالقصصتضمين-2

الجنيد)1(ذكرهما:ذلكومن،ذلكونحوالعينوالحورالجنةدكر:من،مؤمن

،؟يبكيكوما:لهفقلتيبكيوهو(2)السقطيالسرقيعلىيومأ"دخلت:قال

الكوزوهذا،حارةليلةهذهأبهمب،يا:فقالتالصبيةالبارحةجاءتني:فقال

منأصلهالقواريري،:لهويقالالخزاز،،القاسمأبوالجنيد،بنمحمدبنالجنيد(1)

بحضرتهيفتيوكانالكلبيخالدبنإبراهيمثوربأبىوتفقهبها،ونشأببغدادولدنهاوند،

السقطي،سريوخالهالمحاسبيالحارثبصحبةواشتهرسنة،عشرونوعمره

والنهايةالبدايةانظر:.(ـه298)سنةمات،الصوفيةطريقةعلىوتكلمالتعبدولازم

(11/131-411).

المتصوفة،كبارمن،والوفاةالمولدبغدادي،الحسنأبو،السقطيالمغلسبنسري(2)

.(ـه532)سنةمات،وأستاذهالجنيدخال!وهو،وقتهفيوشيخهمالبغداديينإماموكان

.(28)!لا/لأعلاما:انظر
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ج!نمنقضفطالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قدالخلقأحسنمنجاريةفرأيت،فنمتعينايحملتنيإنهثمهاهنا،أعلقه

فيالمبردالماءيشربلالمن:فقالتأن!ب؟،لمن:فقلتالسماء،مننزلت

فرأيتالجنيد:قال،فكسرتهالأرضبهفضربتالكوزفتناؤتتالكيزان،

.(1)"!الترابعليهعفاحتىيمسهولميرفعهلمالخزف

منمؤمنكلإليهيتشؤفماالقصموالمناماتتضمين-3

أكرمهماللهأنيزعمونومزايافضائلفيضقنونها،وتوفيقهوكرمهاللهفضل

.-المطلبهذامنالسادسالمسلكفيبيانهسيأتيكما-بهاوخضهم

مخالفيهمإلىينسبونهاذميمةخصالأوالمناماتالقصصتضمين-4

أولئكتجاهالناسمشاعرليحركوا؟أعمالهمأولأشخاصهمتنقم!فيهماإلىأو

الشديدةالعداوةوربما-والبغفوالإعراضبالئفرةالأعمالتلكعأوالأشخا

ليصليمسجدأدخلالبصريالحسنأنمنزعموهما:ذلكومن،-والحرب

نأخافلأنهخلفهيصلفلم،العجميحبيبأإمامهمفوجد،المغربفيه

تصلتئم"يتم:لهيقولقائلأالليلةتلكالمنامفيفرأى،لسانهفيلعجمةيلحن

تفوتلاومما،(2)"إ؟ذنبكمنتقدممالكلغفرخلفهصليتلو،؟خلفه

منوالبدعةالأهواءأهليكثرالطريقةهذهأن:المقامهذافيإليهالإشارة

مذفيوحكايابقصصأفيهويضعونإلاعصيرمنفماعصر،كلفيسلوكها

برآء،منههمماوالأعمالالأقوالمنإليهموينسبونوالخير،والحقالسنةأهل

المنبرمنبنزولهالثهنزولتشبيهفيتيميةابنالإسلامشيخإلىالمنسوبةفالقصة

.(70)صالقشيريةالرسالة(1)

.(564)ع)2(المصدرالسابق
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نقضفيالههمنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بنمحمدالإسلاملشيخالمخالفونوضعهاوالقصمالتي،معروفةمشهورة

والصالحينوالأولياءوالمقبورينالقبوربإهانةوأتباعهرميهفيالوهابعبد

العصرهذافيمسلوكةالطريقةهذهتزالولائحضر،أنمنأكثرالمسلمينوتكفير

فيها.والصلاحالخيروأهلوعلمائهاوحكامهاالتوحيددولةمحاربةفي

!ح!!!!6و!ص!
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من!كلجنقضفطالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

وأفكارهالمذهبعقائدوالمناماتالقصصتضمين

الغاسبينفثصرهاالفرادوقواعده

أصولهمأن:عليهمبهوأنعمبه،وأكرمهمالسنةأهلبهاللهخصمما

والسنة()الكتابالمعصومالوحيمنمستمدةوأحكامهموعقيدتهموقواعدهم

منشيءعلىالاستدلالالسنةأهلأحدأرادمافمتى،المعصوموالإجماع

الأمور؟أيسرمنعليهذلككانإليهودعوتهمالناسبيننشرهأوتقريرهأوذلك

يحققماالنافعةالصافيةوالآثاروالأحاديثالآياتمنيذكرأنإلاعليهليسإذ

.مرادهله

وأحكامهموعقائدهموقواعدهمفأصولهموالبدعةالأهواءأهلوأما

نقليوافقهالا،مخمرعةمبتدعةوالإجماعوالسنةالكتابعنبهاخرجواالتي

مجردةذكروهالوفإنهمكذلكالحالكانولما،صريحعقليقبلهاولاصحيح

التيالوسائلمنفكانانتشار،ولاالناسبينقبوللهايكنولمعليهملردت

القصموالمناماتفيتضمينها:أفئدتهمإلى!انفاذهاالنالهم!بينلنشرهاسلكوها

تلقفوهاسمعوهامتىالناسفإن،ومتبوعيهموأئمتهمأعيانهمإلىينسبونهاالتي

بأفئدتهم،وتمتزج،أذهانهمفيفترسخوقواعد،وأفكارعقائدمنتضمنتهمامع

بالغ.تأثيرعليهملهافيكون

لمنهجقواعدعدةصاحبهاضقنهاأدهمبنإبراهيمعنتنقلحكايةففي

لرجلأدهمبنإبراهيمقال:القصةفتقول،النفسوارهاقوالذلالفقرفيالصوفية
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

:عقباتستتجوزحتىالصالحيندرجةتناللنأنك"اعلم:الطواففي

.الشدةبابوتفتح،النعمةبابتغلقأولاها:

.الذلبابوتفتحالعز،بابتغلق:والثمانية

الجهد.بابوتفتح،الراحةبابتغلق:والثالثة

السهر.بابوتفتح،النومبابتغلق:والرابعة

الفقر.بابوتفتح،الغنىبابتغلق:والخامسة

.(1)"للموتالاستعدادبابوتفتح،الأملبابتغلق:والسادسة

لنشروالرافضةالصوفيةشبلمنسبيلهيوالمناماتالقصمرركانتولما

الفريقين:مننماذجهنافأذكر؟الناسبينوعقائدهموأفكارهمقواعدهم

الصوفية:ولأ-أ

وصفاتهم:أعمالهموبيانالصوفيةمدح-1

:الثلاثالقصصهذهذلكفيالكلاباذيأورد

طوائفمنأضخبمن:(2)التستريالثهعبدبنلسهلرجلقال-أ

ولكلشيئأ،يستكثرونولا،يستكثرونلافإنهم؟بالصوفيةعليك:فقال؟الناس

.حالكلعليعذرونكفهم،تأويلعندهملهعل

.(64)صالقشيريةالرسالة(1)

نافعةكلماتلهالزاهد،الصوفيمحمد،أبو،التستري،يونسبناللهعبدبنسهل(2)

.(333-13/033)النبلاءأعلامسيرانظر:.(ـه283)سنةتوفي،حسنةومواعظ
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

من:فقالأضحب؟من:النونذاسألث:الحسينبنيوسفوقال-ب

كانوإنبتغئركيتغترولا،أحوالكمنحالأعليكينكرولا،يملكلا

تغيرا.كنتماأشدإليهتكونماأحوجفإنكعظيمأ،

منلها:فقلت،الشامسواحلببعضامرأةرأيت:(1)النونذووقال-ج

غننآتمضحاججخئربهتمتقاقئ!أقوامعندمن:قالت؟-اللهرحمك-أقبلمبأين

لأيىجال!إلى:قالت؟تريدينوأين:قلت611:السجدة9(ؤظخغاخؤفازتهتمتذلمحو!

:تقولتنشأفأ،ليصفيهم:قلت137:النور9(آدتهتجيىعنتتغؤلامخرةمته!يقئ

أحدإلىتسموهمملهمفماعلقتقدباللههومهمقوم

الصمدحدللوامطلبهمحسنياوسيدهممولاهمالقومفمطلب

والولدواللذاتالمطاعممنشرفولاديناتنازعهمإنما

بلدفيحلسرورلروحولاأنقفائقثيابللبسولا

الأبدباعدنيهاالخطوقاربقدمنزلةاثرفيمسارعةالا

العدد)2(معتلقاهممخالشواوفيوأوديةغدرانرهائنفهم

:الشيوختقديسآدابمن-2

مرةفطردنيشاب،وأنامدةحفصأباصحبت:قالالحيريعثمانأبيعن

ووجهيورائيإلىوانصرفتظهريأولهولمفقمت،عنديتجلسلا:وقال

الزهادأحد،النونذوالفيضر،أبوأوالفياضأبو،المصريالأخميميإبراهيمبنثوبان(1)

وحكمةفصاحةلهكانت،المواليمنالأصلنوبيمصر،أهلمن،المشهورينالعباد

.(2/201)الأعلامانظر:.(ـه542)سنةماتوشعر،

.(17-16)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(2)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

لاحفرةبابهعلىأحفرأننفسيعلىوجعلتعيف،عنغبتحتىوجههإلى

.(1)إأصحابهخواعقمنوجعلنيأدنانيذلكرأىفلما،بأمرهإلامنهاأخرج

:والجماعاتالخمعوتركالصوفيةالخلوة-3

أشهر،تسعةالخلوةفيالمنزلاويالحليمعبدالشيخانقطع:الشعرانيقال

وأقمت،ماتأنإلىالغيبمنينفقخرجثمختمأ،النهاروفيختمأالليلفييقرأ

شيءإلىاحتاجواالفقراءرأيتفمايومأ،وخمسينسبعةنحوزاويتهفيعنده

.(2)يطلبونهماجميعالإبهامكعقدةصغيركيسمنلهمويخرجإلا

المشروعة:المأثورةالأذكارفي-التزهيد4

نفوسبالما:فقلتبعفالكبارسألت:قالالبغداديالقاسمأبيعن

مقزإلىالفكريفضيوليسالأفكار،إلىوتستروحبالأذكارتتبزمالعارفين

عنتحملهافلمالأذكارثمراتاستصغرت:فقالتسر؟،أعواضولأذكارها

مجاهداتها)3(.ألمعنفغئبهاالأفكاروراءماشرفوتقرهامكابداتها،

ولاوعقابهنارهمنخوفألادئه،محبةالصوفيةالطريقةعلىاللهعبادة-5

وثوابه:جنتهفيرغبة

عنوالانقطاعالعبادةإلىهاجكشيءأي:الكرخيمعروفسئل-أ

،؟الموتشيءوأي:فقال،؟الموتذكر:لهأالسائلأفقال،فسكت،؟الخلق

ورجاءالنارخوف:فقالالقبر؟،شيءوأي:فقال،؟والبرزخالقبرذكر:فقال

.(87)عالقشيرية)1(الرسالة

.(111)صالتصوففيدراساتعننقلأ،(2142)برصغيرأولياءتذكرة(2)

.(74)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(3)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ذلك،جميعأنساكأجبتهإنبيدهكلههذاملكأإنهذا؟،شيءوأي:فقال،الجنة

.(1)اذهجميعكفاكمعرفةوبينهبينككانت!ان

يعبدالذي:قالهو؟منالرذيلعن:الزنجيسعيدبنمحمدوسئل-ب

.(2)وطاعةخدمة:قالتعبد؟،يتموأنت:قالواورجاء،خوفأالله

:قبرهعند!النبيسؤال-6

منشيءوبي!رواللهرسولمدينةدخلتالجلاء:بنالثهعبدأبوقال

وعمربكرأبيضجيعيهوعلى!ووالنبيعلىوسلمتالقبرإلىفتقذمت،الفاقة

ونمتتنحيتثم.الليلةضيفكوأنا،فاقةبي،اللهرسوليا:قلتثم،!ت

نصفه،فأكلترغيفأ،إلمنودفعجاءنيوو!ك!بالنبيأنافإذاوالمنبر،القبربين

.(3)رغيفنصفيديفيفإذا،فانتبهت

الرافضة:ثانيآ-

أئمتهم:فيالغلؤ-1

لها:فقلتعليهااللهصلواتفاطمةأتيت:قالمسعودبناللهعبدعن-أ

فقالت:ماذا؟في:فقلتالسماء،إلىالشةجبريلبهعرج:فقالت؟بعلكأين

فأوحى،الآدميينمنحكمأفسألواشيءفيتشاجرواالملائكةمننفرأإن

.(4)!لاطالبأبيبنعليفاختارواتخيروا،أنإليهمتعالىالله

.(511)صالأصفياءومنهاجالأتقياءكفاية(1)

.(38)صالأنسنفحات(2)

.(511)ىعالتصوفأهللمذهبالتعرف(3)

.(132)صالاختصاص(4)
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نقضفيالهمشةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةاي!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

بحقناالثهدعاالغرقعلىالسيلأنوحأشرفلما:قال!االرضاعن-ب

الناراللهفجعلبحقنادعاالنارفيالسملأإبراهيمرميولما،الغرقعفالثهفدفع

بحقناالثهدعاالبحرفيطريقأضربلماالسحلاموسىوإنوسلامأ،برداعليه

القتلمنفنخيبحقناالثهدعاقتلهاليهودأرادلماالصيلأعيسىوإنيبسأ،فجعله

.(1)إليهفرفعه

بالحائركنتإني:!االلهعبدلأبيقلت:قالعماربنإسحاقعن-ج

جميلةالناسمنكذاأ9ألفخمسينمننحووثمةأصليوكنت،عرفةليلة

سجدتالفجرطلعفلما،أجمعالليليصلونأقبلواو،روائحهمطيبةوجوههم

بالحسينمزإنها!لا:الثهأبوعبدليفقال،منهمأحدأأزفلمرأسيرفعتثم

مررتم:إليهماللهفأوحىالسماء،إلىفعرجوا،ئقتلوهوملكألفخمسونالج!

قبرهعندهفاسكنواالأرضإلىفاهبطوا،تنصروهفلميقتلوهوحبيبيبابن

.(2)الساعةتقومأنإلىغبرأشعثأ

الحسينية:التربة-2

سيدنابحضرةعصابتنامنجماعةفيكنتقال:أسامةأبيبنزيدعن

الحسينجديتربةجعلتعالىالثهإن:فقال!االلهعبدأبوعلينافأقبل،الصادق

وليضعهافليقبلهاأحدكمتناولهافإذاخوف،كلمنوأمانأداء،كلمنشفاءالمي!

منوبحقالتربةهذهبحقاللهم:وليقلجسدهسائرعلىوليمزهاعينيهعلى

الملائكةوبحق،ولدهمنوالأئمةوأخيهوأمهأبيهوبحقفيها،ويورىفيهاخل

.(42/532)لأنوارابحار(1)

.(471)صالأبرارصحيفة(2)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كلمنونجاة،مرضكلمنوبرءأداء،كلمنشفاءجعلتهاإلابه؟الحافين

يستعملها)1(.ثم.وأحذرأخافمماوحرزأ،آفة

!ت:المؤمنينأمعائشةفيالطعن-3

أميرفييعزينالنسوةجاءتالكوفةمنالمدينةعليبنالحسنقدملما

محمد،أبايا:عائشةفقالت،ى!لك!النبيأزواجعليهودخلتالسملا،المؤمنين

بيتكفينبشكنسيسب:الحسنلهافقال،أبوكفقديومإلاجدكفقدمثلما

،الآنإلىجرحأفصارتكفكالحديدةضربتحتىبحديدةقتسبغيرليلأ

دينارأأربعينمنهأخذتحتىخيانةمنجمعيهمافيهأخضرجردأفأخرجمب

تيممنعليهالثهصلواتعليمئيضيفيففرقيتهاوزنألهاتعلمينلاعددأ

.(2)"...ذلككانقد:فقالت،؟بقتلهتشفيمبوقد،وعدي

المتعة:نكاح-4

:قال؟ثوابللمتمتعالسي!:للباقرقلت:قال،أبيهعن،عقبةبنصالحعن

حسنة،لهاللهكتبإلاكلمةيكلمهالملفلانوخلافا!اللهبذلكيريدكانإن

علىالماءقزمابعددلهاللهغفراغتسلفإذاذنبأ،بذلكلهاللهغفرمنهادنا!اذا

الشعر)3(.بعدد،نعم:قالالشعر؟بعدد:قلت:قال،شعره

.(326)عالطوسيالشيخأمالي(1)

.(86)صاليقينأنوارمشارق(2)

.(524)صالوسائلمستدرك(3)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةيكاهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

السادسالمسلك

والمزاياوالفضائلالأدلةوالمناماتالقصصتضمين

المذهبصحةتثبتالتي

العزةأن-حديثأالثهمنأصدقولا-الكريمكتابهفيسبحانهاللهأخبر

منلهكانإيمانأأصدقالمؤمنكانفكلما،وللمؤمنينولرسولهسبحانهله

اتباعهوونقصهوكمالهوضعفهالإيمانقوةومعيارذلك،بقدرالعزةتلك

الله.عنبهجاءماجميعفي!وومحمد

نقصمنفأصابهم،!كل!ىمحمدهديعنخرجواوالبدعةالأهواءوأهل

ينسبواالنقمبأنهذايكملواأنفأرادوا،خروجهمبقدروضعفهالإيمان

إلىنسبواأنهمحتى،!عليههمماصحةبهايثبتونومزايافضائلأنفسهمإلى

أتباعهم.منللصالحينولاالثهلأنبياءيثبتلمماوالفضائلالمزايامنأنفسهم

ذلك:ومن

صبي،وهومؤذبإلىفسفماه،نصرانيانأبواهالكرخيمعروفكان-1

المعلمفضربهأحد،هوبل:فيقول،ثلاثةثالث:قل:لهيقولالمؤدبفكان

علىإلينايرجعليته:يقولانأبواهفكان،معروففهربمبرحأ،ضربأيومأ

ورجعالرضاموسىبنعلييدقيعلىأسلمإنهثم،عليهفنوافقهيشاءدينأي

دينأيعلى:فقالوا،معروف:فقال؟بالبابمن:فقيل،البابودقمنزلهإلى

.(1)أبواهفأسلم،الحنيفيالدينعلى:فقال؟جئت

.(67)عالقشيرية)1(الرسالة
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفعط

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

شديدعطشفأصابني،الواديبعضفيكنت:الفارسيالحسنأبوقال-2

عيناهتقطرالعطشانأنسمعتوكنت،الضعفمنءالمشيعنتعبتحتى

فنظرتحسأ،سمعتإذعينيتقطرأنتظروأنافقعدت:قال.يموتأنقبل

فهالتني،،مسرعةقصدتنيوقد،تبرقالصافيةالفضةكأنهابيضاءحيةهيفإذا

خلفيوهيضعفعلىأمشيفجعلتالفزعمنقوةودخلتنيفزعأ،فقمت

فالتفتالجش،وسكنماء،بلغتحتىخلفيوهيأمشيأزلفلم،تنفث

فيفأراهاعلةأوغتمبييكونوربما:قال.فنجوتالماءوشربتأرها،فلم

.(1)علتيوزوالغميبفرجليبشارةفتكون،النوم

:فقال؟الناسمنتستحيألا:لهفقالعريانأمنامهفيإبليسالجنيدرأى-3

وأحرقواجسديأضنواالشونيزيةمسجدفيأقوامالناسإنما،ناسلاهؤلاء

وضعواجماعةفرأيتالمسجدإلىعدوتانتبهتفلماالجنيد:قال.كبدي

.(2)الخبيثحديثيغرنكلا:قالوارأونيفلما،متفكرينركبهمعلىرؤوسهم

صلاةفصلى،عليهمسقماالتينانيالخيرأباقصدت:الرقيإبراهيمقال-4

فلما،سفرتيضاعت:نفسيفيفقلتمستويأ،الفاتحةيقرأفلم،المغرب

قصدني،الأسدإن:وقلتإليهفعدتالسبعفقصدني،للطهارةخرجتسلمت

وتنحىلضيفاني؟،تتعرضلا:لكأقلألم:وقالالأسدعلىوصاحفخرج

.(191-181)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(565)صالقشيريةالرسالة(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةاالماهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

واشتغلناالأسد،فخفتمالظواهربتقويماشتغلتم:قالرجعتفلما،وتطهرت

الأسد)1(.فخافناالقلببتقويم

أحمد:فقال،الراعيشيبانفجاء،الشافعيعندحنبلبنأحمدكان-5

بعضبتحصيلليشتغلعلمهنقصانعلىهذاأنبهأن-الثهعبدأبا-أريد

نسيفيمنتقولما:لشيبانفقال،يقنعفلم،تفعللا:الشافعيفقال،العلوم

الواجبمانسيها،صلاةأييدريولاوالليلةاليومفيصلواتخمسمنصلاة

يؤذبأنفالواجبتعالىاللهعنغفلهذاأحمد،يا:شيبانفقال؟شيبانياعليه

ألم:الشافعيلهقالأفاقفلماأحمد،علىفغشيبعد،مولاهعنيغفللاحتى

.!؟اذهتحركلا:لكأقل

الشبليحلقةبجنبحلقتهكانتالفقهاءأكابرمنفقيهأأنوحكي-6

عليهمتتعطلوكان،عمرانأبوالفقيهلذلكيقالوكانالمنصور،جامعفي

فيمسألةعنالشبلييومأعمرانأبيأصحابفسأل،الشبليلكلامحلقتهم

فيها،والخلافالمسألةتلكفيالناسمقالاتفذكر،يخجالهوقصدواالحيف،

المسألةهذهفياستفدتبكرأبايا:وقالالشبليرأسوقتلعمرانأبوفقام

.(2)أقاويلثلاثةقلتماجملةمنعنديوكانأسمعها،لممقالاتعشر

همماصحةعلىوالأدلةومزاياهمفضائلهمذكرفيأبوابأالكلاباذيوأورد

وهي:،عليه

.(536)صالقشيريةالرسالة(1)

الأئمة-الصوفيةفضلعلىمستدلأ(571-570)صالرسالةفيالقشيريأوردهما(2)

الصوفية.غيرمنوالفقهاءالأئمةعل-والأميينمنهم

http://www.al-maktabeh.com



الغصلا

استدلال

)1(انظر

جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لثالث

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهل

بالهاتف.إياهموتنبيههللقوماللهلطائف

.بالفراساتإياهمتنبيهه

بالخواطر.إياهمتنبيهه

ولطائفها.الرؤيافيإياهمتنبيهه

عليهم.غيرتهفيبهمالحقلطائف

يحقلهم.فيمابهملطائفه

.(1)وبعدهالموتفيبهملطائفه

وو!!!6!ص!

.(911-121)صالتصوفأهللمذهبالتعرف:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

السابعالمسلك

إدراكهعنالعقليعجزماوالمناماتالقصصتضمين

فيوالرافضةالصوفيةمنوالبدعةالأهواءأهلسلكهاالتيالمسالكمن

عقليصدقهالاوحوادثأمورأتفصمينها:والمناماتبالقصصاستدلالهم

مخالفةلكونهاإدراكها؟عنيعجزأوباستحالتهايحكمأوينكرهابل،سليم

اختصالتيالمعجزاتمنمثيهالكونأو،الكونهذافياللهسننبهجرتلما

السليمة.العقولبدائهترفضهممالكونهاأو،ورسلهأنبياءهبهاالله

منها:أمور،عدةذلكمنومرادهم

الرفيعةوالمقاماتالعلتةالمراتبمنوصلواقدأنهمالناسإيهام-1

غيرهم.يصلهلمما

عقولهم.إعمالدونلهمالمطلقالتسليمدرجةإلىأتباعهمإيصال-2

ولامجالفيهاللعقليكونلاأنينبغيمذاهبهمأنأتباعهمإفهام-3

مدخل.

يعترضأندونيشاءونمافعلمنيريدونهماإلىبذلكالتوضل-4

منكر.عليهمينكرأومعترضعليهم

ذلك:نماذجومن

:الموتبعدوالضحكوالحركةالكلام-1

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمههادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،فماتأياما،عنديفاعتلبعفالمريدينوافاني:شيبانبنإبراهيمقال

لعلتذللا؟الترابعلىوأضعهخدهأكشفأنأردت،قبرهفيأدخلأنفلما

قلت::قال؟يدللنيمنيديبينتذللني:ليوقال،وجهيفيفتبسم،يرحمهالله

،يموتونلاأحباءهأنعلمتأما:فأجاب!؟الموتبعدأحياة،حبيبييالا

دار.إلىدارمنينقلونولكن

متنسكا،أهلها،منشابالقريةفيعنديكانأيضا:شيبانبنإبراهيموقال

البلدالجمعاتبعضفيفأتيتفاعتل،به،مشغوفاوكنتللمسجد،ملازما

عليفوقع،وليلتييوميبقيةإخوانيعندأقيمالبلدجئتإذاوكنت،للصلاة

نظفقالوا:؟الفتىعنفسألت،العتمةبعدالقريةفأتيتالعصر،بعدالانزعاج

المصافحة،معروحهفخرجت،وصافحته،عليهوسلمت،فأتيتهمتوجعا،

علىصببتيمينهعلىأصبأنأردتالماء؟صبفيفغلطت،غسلهفتوليت

السدر!منعليهكانماذهبحتىيديمنيدهفانتزعيدي،فيويده،يساره

ودخلت،عليهوصليت،ففزعتفب،عينيهفتحثممعي،كانمنعلىفغشي

نواجذهبدتحتىوتبسم،عينيهففتح،وجههعنوكشفتأواريه،القبر

.(1)الترابعليهوحثينا،عليهفسوينا،وثناياه

:الجماداتوكلامكلامهاوفهمالحيواناتتكليم-2

كنت:الخواعيقولسليمانأباسمعت:الرازيأحمدبنالحسينقال

بخشبةرأسهأضربفكنت،رأسهفيطأطئ،يؤذيهالذبابوكانيومأ،حمارأراكبأ

.(119-118)عالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

قال.تضربذاهورأسكعلىفإنك،اضرب:وقالرأسهالحمارفرفع،يديفي

.(1)تسمعنيكمانعم،:فقالهذا؟وقعلك:سليمانلأبيفقلت:الحسين

فسألهرجل،عليهفوقف،سمنونمجلسفيكنت:القحطبيبكرأبووقال

فسقط؟المسألةهذهيعلمعليهأتكلممناليومأعرفلا:فقال؟المحبةعن

ويشير-يقولجعلثمفهذا،كانإن:فقال!ركبفعلىفوقعطائر،رأسهعلى

فيوكانواوكذا،كذافشاهدواوكذا،كذاالقومأحوالمنبلغ:-الطيرإلى

.(2)اتيمركبتهعنالطيرسقطحتىعليهيتكلميزلفلموكذا،كذاحال

وواحدالمغربيعثمانأبيعلدخلت:قالالسلميالرحمنعبدأبيوعن

،؟البكرةتقولماأتدري،الرحمنعبدأبايا:فقالبكرةعلىالبئرمنالماءيستقي

لله.االله:تقول:فقال،لا:فقلت

فقالناقوسصوتسمعأنهطالبأبيبنعليعنروي:رويموقال

حقا،اللهسبحان:يقولإنه:قاللا،قالوا:هذا؟يقولماأتدرون:عحابهلأ

.(3)يبقىصمدالمولىإن

:مادةإلىمادةمنوتحويلهاالأشياءفيالتصزف-3

أولياءمنوليأأنلو:فقالمنى،جبلمنجبلعلىعياضبنالفضيلكان

لم،اسكن:فقال.الجبلفتحرك:قالتقاد،تجيدأنالجبلهذاأمرتعالىالثه

الجبل.فسكن!إبهذاأردك

.(537)صالقشيريةالرسالة(1)

.(12.-911)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(2)

.(524-523)صالرسالةفيالقشيريأوردهما(3)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالميهادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

حديثفتذاكرنا،المصريالنونذيعندكنتالأعور:جعفرأبووقال

يدورالسريرلهذاأقولأنالطاعةمن:النونذوفقالللأولياء،الأشياءطاعة

زواياأربعفيالسريرفدار:قال،فيفعلمكانهإلىيرجعثمالبيتزواياأربعفي

مكانه.إلىوعادالبيت

تحتف!زلنا،الباديةفيالمصريالنونذيمعكنا:الرحمنعبدبنبكروقال

وذفتبسم؟رطبفيهكانلوالموضعهذاأطيبمافقلنا:غيلانأممنشجرة

ابتدأكبالذيعليكأقسمت:وقالالشجرةوحزك؟الرطبأتشتهون:وقالالنون

فأكلناجنيآ.رطبأفنثرتحزكها،ثم.جنيأرطبأعلينانثر!بإلاشجرةوخلقك

شوكأ.عليناتر!نفالشجرةوحركنافانتبهنانمنا،ثموشبعنا،

يتكلمونالفقراءمنجماعةفيهفرأيتالشونيزيةمسجدجئتالجنيد:وقال

ذهباكونيالأسطوانةلهذهقاللورجلاأعرف:منهمفقيرفقال،الآياتفي

ذهبنصفهاالأسطوانةفإذافنظرتالجنيد:قال.كانتففةونصفكنصفك

.(1)ةضفونصفها

،حكاياتأالبرناوياللهعبد:أيعنيمعهليووقعت:الدباغالعزيزعبدوقال

نفسها،عنتراودنيوجعلت،امرأةصورةعلىيومذاتليتصورأنه:أغربهافمن

امرأةفلقيتنيعامرابنجزائرفيكنتأنيوذلك،الإلحاحغايةعليوألحت

نأأريدإنيسيدييا:فقالتالنساء،أحسنمننقيةبيضاءمطيبةملثمةملحفة

حتىعنهاالفرارفيوأسرعتمنها،مصارينيفهربت،معكوأتحدثبكأخلو

معيواقفةهيفإذاالرصيففيأنافبينما،الناسفيعنهاانجليتإني:قلت

.(45-ه445)صالرسالةفيالقشيريالأربعالقصصهذهأورد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

طمع،لهابقيما:وقلتالشراطينبلغتحتىمسرعامنهاففررت،تراودني

الشماعين،بلغتحتىمنهاففررت،تراودنيصيواقفةبهافإذا،مشيتيفثقلت

فقلت:القرويينمسجدشرقيبلغتحتىمنهاففررتصي،واقفةبهافإذا

فقلت:الصفارينبلغتحتىمنهاففررتمعي،واقفةبهاوإذامنها،نجوت

أخرىمرةالشماعينبلغتحتىمنهاففررت،معيواقفةبهاوإذامنها،نجوت

القرويين،مسجدبلغتحتىمنهاففررتمعي،واقفةبهافإذا،نجوت:فقلت

واقفةبهافإذاالكبرىالثرياوصلتفلما،نجوتالآن:فقلتإليهفدخلت

بهافإذاوعليها،عليالناسيجتمعحتىأصيحوكدت،الحالفغلبنيمي،

نأوأردتبكهذافعلت:وقالالبرناوياللهعبدسيديورجعتانقلبت

والحمدأحبكمافوجدتكالنساء،إلىالشرفاءميلكثرةمنأعلملماأختبرك

.(1)الفرحغايةبذلكوفرح.لته

نفسه:الوقتفيمكانمنأكثرفيالوجود-4

يأكلكانأالدباغالعزيزعبد:أيعنيأنه:ذلكومن:المباركبنأحمدقال

فكنت،القرنفلرائحةوهيطيبةرائحةمنهتشمفصار،بصدرهلضرالقرنفل

معالقرنفلرائحةخرجتتنفسفإذابالنهار،معهكنتإذاكثيرامنهأشمها

وقدليلاداريفيكنتإذابنفسهاالرائحةتلكأشمعرتثم،الشريفنفسه

بقاف-نقربكرفيأسكنوأناالجنانرأسفيبدارهوهو،الأبوابسدت

فانتبهت،المرةبعدالمرةالبيتفيعليناتفوحالرائحةفجعلت،-معقودة

يحبها!تهووكذلكشديدا،حباتحبهوكانتبذلكالمرأةوأعلمتلذلك

.(61)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

!ت:لهفقلت،عديدةوأياماكثيرةمدةعليناالرائحةأمرطالثمشديدا،حبا

!ت:فقالعندنا؟تكونفهلكثيرا،ونشمهاليلاعندناتكونرائحتكإن

أقبضكحتىالرائحةأتيممسيدييافإني:الضحكسبيلعلىلهفقلتنعم،

البيت.منأخرىزاويةإلىأتحولوأنا:ممازحا!تفقال.بيدي

:أخرىمرةليوقالنهارا،ولاليلاأفارقكلاإني:أخرىمرة!تليوقال

مرة،خمسمائةالواحدةالساعةفيلكأنتبهلاكنتإن!اللهيديبينحاسبني

هذه:فقالواحد،ثوبفيوذاتكذاتيالمنامفيرأيتسيدييا:مرةلهوقلت

نهارا.ولاليلايفارقنيلاأنهوأشار،حقرؤيا

منالأخيرالسدسكانفلما،بالكفردالليلةهذهفيآتيكأنا:مرةليوقال

فقبضتهاالشريفةبيدهأخذتمنيدنافلما،!تأتانيوالمناماليقظةبينوأناالليل

.(1)ينعغابالكريمرأسهوقبلتقبلتهافلماأقبلها؟أنأريدوأنافتبعته

كانحتىدارهمساكنمنمسكنفيصيفجلسلزيارتهقدمتأنيومنها:

معيدخلتبيد!اذا،واستلقيتثيابيفأزلت،ونزل.نم:فقالالنوموقت

مبيتهبموضعوهو!تهووضحكقهرافضحكتمراقي،فيودغدغتني

.(2)كلذفعلالذيأنهفعلمت،البيتفيبالسفل

.(42)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(31-42)صالسابقالمصدر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهم!نةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثامنالمسلك

المذهبأصحاببراءةيثبتماوالمناماتالقصصتضمين

إيهمالفوخهدق!لامن

التيالعظيمةالمخالفاتمنوالقبوريةوالرافضةالصوفيةبهيشتهرلما

والسنةالكتابمخالفتهاعنفضلأ-الصحيحةوالعقولالسليمةالفطرتستقبحها

إليهم،الموخهالنقدبهايدفعونأساليبإلىعمدوافقد؟-الأمةسلفوإجماع

لها،والمصداقيةالشرعيةبإعطاء،المخالفاتتلكمنبراءتهمبهاويظهرون

أنهاعلىتصويرهاإلىذلكيتجاوزونبل،مخالفاتليستأنهاعلىوإظهارها

وحكاياتقصصفيذلكويضمنون،ورضيهأحبهومماوشرعهاللهدينمن

ويتناقلونها.يروونهاومنامات

منها:،طرقعدةذلكفيولهم

.مباشرةالثهعنوالمعارفالعلميتلقونأنهمدعوى-1

!رو.النبيعنوالمعارفالعلميتلقونأنهمدعوى-2

والخضر.الأنبياءعنوالمعارفالعلميتلقونأنهمدعوى-3

عقيدتهموسلامةغيرهمعلىتق!مهملهميسقمغيرهمأندعوى-4

مذهبهم.وصفاء

فمنه:والمناماتالقصصفييفمنونهماوأما

ومتبوعيهم:مشايخهمعلىالثناء-1

ذلك:فمن

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهممنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

لي:فقال،تعالىاللهيديبينواقفكأنيالمنامفي"رأيتالجنيد:قال-

حقا،إلاأقوللا:فقلت،؟تقولالذيالكلامهذالكأينمن،القاسمأبايا

.(1)"صدقت:فقال

الله،رسوليا:قلت!ص،الثهرسول"رأيت:الشافليالمواهبأبووقال-

هذاعلىالمتطفلفإن،القومكلاماقرأ:فقال،التصوفعلمفيمتطفلإني

.(2)"يدركلاالذيالنجمفهوالعالموأما،الوليهوالعلم

وو!لك!النبىرأىأنهالهامليموسىبنعليالحسنأبيبنالسراجوذكر-

النبيسمعوأنه،والدهمسجدعندالناسمنحلقةفيوعمربكروأباالمنامفي

بنعليالفقيه:يعني-الفقيهرأسفقتلاقوماعمر،ويابكرأبايا:يقولوو!ك!

قائمأ"!ووالثهرسولوكان.رأسهوقئلافقاما،إليهيشيروهو-الهامليموسى

بهكالطائفحولهيدور!وووالنبيقاعد،والهاملي،الهامليالحسنأبيعند

.(3)عليهيرتميأنكادحتىهذا،أحبأناهذا،أحبأنا:يقولوهو

موسىباهىوقدالنومفي"!ووالنبيرأيت:الشاذليالحسنأبووقال-

.(4)القالا:كهذا؟،حبرأمتكماأفي:وقال،الغزاليبالإمام!وعيسى

أحمدالإمامقصةفيالمطلبهذامنالسادسالمسلكفيذكرهسبقوما-

الشبلي.مععمرانأبيالفقيهوقصة،الراعيشيبانمع

.(180)صالقشيريةالرسالة(1)

.(1/388)للشعرانيالكبرىالطبقات(2)

الخواعص)88(.طبقات(3)

.(5/364)الإحياءبفضائلالأحياءتعريف(4)
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مصنفاتهم:علىالثناء-2

نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ذلك:ومن

الأواخرالعشرفيمبشر؟في!ووالثهرسولرأيت"إني:عربيابنقال-

،كتاب!ووبيدهدمشقبمحروسةوستمائةوعشرينسبعسنةمحرمشهرمن

به.ينتفعونالناسإلىبهواخرجخذه،"الحكم"فصوصكتابهذا:لهفقال

فحفقتأمرنا.كمامنا،الأمروأوليولرسولهدتهوالطاعةالسمع:عربيابنفقال

حذهكماالكتابهذاإبرازإلىوالهقةالقصدوجزدت،النئةوأخلصت،الأمنية

وفيفيهيجعلنيأنتعالىاللهوسألت،نقصانولازيادةغيرمن!ووالثهرسوللي

جميعفييخضنيوأن،سلطانعليهمللشيطانليسالذينعبادهمنأحواليجميع

والنفثالسبوحئيبالإلقاء،جنانيعليهوينطويلسانيبهوينطق،بنانييرقمهما

متحكمآ،لامترجمأأكونحتى،الاعتصاميبالتأييدالنفسيالروعفيالروحي

المنرهالتقديسمقاممنأنهالقلوبأصحابالثهأهلمنعليهيقفمنليتحقق

سمعلفاالحقيكونأنوأرجو،التلبيسيدخلهاالتيالنفسيةالأغراضعن

علي،بهينرلماإلاأنزلولا،إلمنيلقيماإلاألقيفما؟ندائيأجابقددعائي

.(1)"حارثولآخرتيوارثولكئي،رسولبنبئيولست

فتصفحهالإحياء،كتابفناولته،المنامفي!ووالنبيرأيت:اليافيوقال-

ناولهثم،حسنالشيءهذاإنوالله:قالثم،آخرهإلىأولهمنورقةورقة

.(2)عليهفأثنيا،الفاروقناولهثم،الصديق

.(48-47)صالحكمفصوص(1)

.(5/357)الإحياءبفضائلالأحياءتعريف(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الغاسعالمسلك

اليقظةحالفيئفغلماصحةعلىبالمناماتالاستدلال

المثرعيقزهلامما

المخالفاتمناليقظةفييفعلونهمالتقويةوالبدعةالأهواءأهلسلكهمما

أحداثأالمناماتفيضفنونذلك،عحةعلىبالمناماتاستدلالهم:والمنكرات

.منكرةغيرصحيحةاليقظةفييعملونهاالتيأعمالهمأنعلىتدذووقائع

ذلك:ومن

ال!كر)1(:-1

العرلش،تحتكأنهالنومفيالكرخىمعروفارأيت:السقطيسريقال

هذا:فيقول.ربياأعلمأنت:فيقولونهذا؟،من:لملائكته!اللهفيقول

بلقائي.إلايفيقفلاحبي،منسكرالكرخى،معروف

الفقر:-2

بك؟اللهفعل:ماذالهفقيل،موتهبعدالنومفيالكرخيمعروفرؤي

،السماكابنموعظةبقبولي:لا،فقال؟وورعكبزهدك:فقيل.ليغفر:فقال

للفقراء.ومحبتيالفقر،ولزوم

لهم:الناسواحتقارالذل-3

يحملهاجنازةرأيت:قالالثقفيالمجيدعبدبنالوهابعبدعنروي

الغيبةمنأقوىوهووالالتذاذ،الطربيعطيوهو،قويبواليدغيبة:الصوفيةعندهو(1)

.(591)صالتعريفاتمنها.وأتم
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

فصلينا،المقبرةإلىوذهبناالمرأةمكانفأخذتقال،وامرأةالرجالمنثلاثة

يكنلمأو:قلت،ابني:فقالتمنك؟،هذاكانمن:للمرأةفقلتودفناها،عليها

هذا؟،كان!ايش:فقلت.أمرهصغرواولكنهمنعم،:قالت،؟جيرانلك

وحنطةدراهموأعطيتها،منزليإلىبهاوذهبتفرحمتها:قالمخنثأ،:فقالت

وعليهالبدر،ليلةالقمركأنهآتأتانيكأنهفرأيت،الليلةتلكونمتوثيابأ،

دفنتمونيالذيالمخنث:فقالأنت؟من:فقلتلي،يتشكرفجعلبيض،ثياب

.إيايالناسباحتقارربيرحمني،اليوم

الصوفية:ملازمة-4

جماعةوحوله!وواللهرسولالمنامفيرأيت:قالأنهبعضهمعنحكي

طست،أحدهماوبيد،ملكانالسماءمننزلإذكذلكهوفبينماالفقراء،من

أمرثم،يدهفغسل!صاللهرسوليديبينالطستفوضع؟إبريقالآخروبيد

للآخر:أحدهمافقاليدفيبينالطستوضعتم،أيديهمغسلواحتىالملكين

عنكرويقدأليسالثه،رسوليا:فقلت،منهمليسفإنهيده،علىتصبلا

هؤلاءوأحسثأحبكوأنا:فقلتبلى،:فقال؟"أحبمنمع"المؤمن:قلتأنك

.(1)منهمفإنهميده،علىصب:ووح!!لاقفالفقراء،

القبور:لأهلالنذر-5

لككانتإذا:ليفقال!واللهرسولرأيت:الشاذليالمواهبأبوقال

.(2)تقضىحاجتكفإنفلسآ،ولوالطاهرةلنفيسةفانذرقفاءهاوأردتحاجة

.(7،63،178)صالرسالةفيالقشيريالقصصهذهأورد(1)

.(1/385)الشعرانيطبقات(2)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الصوفيةعبادةولزوم،والحديثالعلمطلبعنالإعراض-6

وطريقتهم:

نصبت،موائدورأيت،قامتقدالقيامةرأيت:مسروقبنأحمدقال

ليفقال،منهمأنا:فقلت،للصوفيةهذه:ليفقالواعليهاأجلسأنفأردت

وحبكالحديثكثرةبهماللحوقعنشغلكولكن،منهمكنتقد:ملك

طريقعلىفأقبلت،واستيقظت،تعالىالثهإلىتبت:فقلت،الأقرانعلالتمييز

.(1)غيريرجالللحديث:وقلتالقوم

يقظة:ر!ىالنبيورؤية،بالذواتالتوسل-7

أعوذ:النومعندقل:ليفقال،المنامفي!"النهرسولرأيت:أحدهمقال

قل:ثم،-خمسآ-الرحيمالرحمناللهبسم-خمسآ-الرجيمالشيطانمنبالثه

آتيفإني،النومعندقلتهافإذاومآلا.حالامحمدوجهأرنيمحمدبحقاللهم

.(2)الصأعنكأتخلفولا،إليك

!ح!!!!6!ص!

.(1/134)الشعرانيطبقات(1)

.(1/384)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالهمهمنةأهلمندكلج*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

العاشرالمسلك

صحةعليللأئمةالصحيحةبالقصصالاستدلال

الباطلالمذهبأصحابعليهما

همماعلىيستدلونوالبدعةالأهواءأهلأنالمعلومالثابتمنكانإذا

،والإجماعوالسنةالكتابمنالصحيحةبالأدلةوالباطلوالضلالالخطأمنعليه

بيانسبقكما-تحتمللاماوتحميلهاوجهها،غيرعلىبهابالاستدلالوذلك

نأ:مسالكهممنيكونأنإذأغروفلا،-البحثهذامنمواضعهفيذلك

عنمأثورةصحيحةبقصصالحقيخالفمماعليههمماصحةعلىيستدلوا

والإمامة.بالعلملهمالمشهودالأمةأئمة

الأهواءأهليسلكهلاالمسلكهذاأنهوالأمرهذافيالملحوظأنإلا

كما-هموالمناماتبالقصصيستدلمنأكثرلأنوذلكقليلأ،إلاوالبدعة

والقبورية:والرافضةالصوفية:طوائفثلاث-سبق

درجةأعلى-منهمالأميينبل-مذهبهمأعيانأنيرونفهم:الصوفيةأما

الظاهرالعلممنحازواأنهمويذعونوعلمائها،الأمةفقهاءمنغيرهممن

ذلكعلىالتدليلسبقوقدأحد،إليهيصللمما-الباطنالعلمعنففملأ-

يستدلونإنمافهمولذا؟المطلبهذامنالسادسالمسلكفيقصتينبذكر

الأمةعلماءمنغيرهموأما،أئمتهمعنيتناقلونهاالتيوالمناماتبالقصص

تثبتلابقصصيكونإنماعنهمالمنقولةبالقصصاستدلالهمفغالبوأئمتهم

.-المطلبهذامنالأولىالثلاثةالمسالكفيبيانهسبقكما-تصحولا
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاث!هواءأهلاستدلال

السنةأهلعلماءبغضفييذكرأنمنأشهرفمذهبهم:الرافضةوأما

فيإلاعنهمالقصمالمنقولةمنبشيءيستدلواأنيتصؤرفلاولذا؟وأئمتهم

يحرفونهاصحيحةقصصأأو،واهيةأوموضوعةقصصأتكونأن:حالتين

فيهم.والقدحالسنةأهلذتمبذلكقاصدينفيهاويزيدون

،خطامولازماملهاليسبهايستدلونالتيقصصهمفأكثر:القبوريةوأما

الصحيحةالقصصفيالبتةيجدوالنأنهمكما،وأكاذيبخرافاتهيوإنما

.والشركالبدعةمنعليههمماعلىيدذماوأئمتهاالأمةعلماءعن

الصحيحةبالقصصرالباطلالاستدلالعندهميوجدالذين:المقابلوفي

السنة.أهلأئمةإلىوالظاهرالجملةفيالمنتسبونهمغيرهممنأكثرللأئمة

:النماذجهذهأذكرسبقلماوبيانأ

ببعفالقصصالصوفيةعند)الغلبة(مصطلحمعنىعلىالاستدلال-1

الصحابة:عنالمأثورةالصحيحة

حال:"الغقتة:فقالالصوفيةعند()الغلبةمصطلحمعنىالكلاباذيأورد

مأخوذاويكون،الأدبمراعاةولا،السببملاحظةمعهايمكنهلاللعبدتبدو

حاله،يعرفلممنعليهيئيهرمابعضإلىخرجفربما،يستقبلهماتمييزعن

غلبالذيويكون،يجدهماغلباتسكنتإذاصاحبهنفسهعلىويرجع

لا.الأحوالهذهبعضأوحياء،أو،إجلالولأو،هيبةأو،خوف:عليه

ص!الصحابةعنمرويةصحيحةقصصبثلاثذلكعلىاستدلثم

بنواستشارهحينالمنذرعبدبنلبابةأبيعنالحديثفيجاء"كما:فقال

أنه-حلقةإلىبيدهفأشارمعاذبنسعدحكمعلى!ووالنبياستنزلهملماقريظة
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:ا!ولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

علىفانطلق!ت!وو،ورسولهالثهخانقدأنهوعلمذلك،علىندمثم،-ذبح

هذامكانيأبرح"لا:وقالعمدهمنعمودإلىالمسجدفيارتبطحتىوجهه

بيفحالاللهمنالخوفعليهغلبلمافهذا؟"صنعتمماعلياللهيتوبحتى

،ذآنقغ!ؤلؤ:اللهلقولعليهالواجبهووكانعوو؟اللهرسوليأتيأنوبين

وليس،416:النساء9(رلو!مزلآثثصؤآشتغعز%آلتةقأشتغقروأآنف!صهخجآ3وكظظوأ

الخوفعليهغلبأنلمالبابةفأبو،...والعمد!بالسواريارتباطالشريعةفي

آنقخ!ؤتؤ:تعالىلقولهور!لك!الرسولاستغفار)وهو:السببملاحظةيمكنهلم

منإلىيعتذرأن:)والأدبالأدبمراعاةيمكفولم،الآية(خفص!فنآطقموأ،ذ

.(ى!ت!الرسولوهوإليهأذنب

!ىاللهرسولعلىاعترضحين:الدينحمية!تعمرعلىغلبوكما

بكرأباأتىحتى!روعمرفوثب،الحديبيةعامالمشركينيصالحأنأرادلما

،؟بالمسلمينألسنا:قال،!بلى:قال؟اللهبرسولهذاأليسبكر،أبايا:فقال!وو

فيالدنيةنعطيفعلام:قال،!بلى:قال،؟بالمشركينأليسوا:قال،!بلى:قال

عمر:فقال.اللهرسولأنهأشهدفإني،غرزهالزمعمر،يا:بكرأبوفقالديننا؟،

"!وو،الثهرسولأتىحتىيجدماعليهغلبثم،اللهرسولأنهأشهدوأنا

:قالحتىبكر،أبوأجابهكما!ىالنبيوأجابهبكر،لأبيقالمامثللهفقال

فما:يقولعمرفكان."يضيعنيولنأمرهأخالفلنورسوله،الثهأعبد"أنا

كلاميمخافةيومئذ؟صنعتالذيمنوأعليوأعتقوأتصدقأصومزلت

خيرأ.يكونأنرجوتحئ،بهتكلمتالذي

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفيط

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

عمر:قالأبي،بنالثهعبدعلىصلىحينأيضأ!ووالنبيعلىوكاعمراضه

قالوقدهذا،علىأتصليالثه،رسوليا:وقلت،صدرهفيقمتحتىفتحولت

،"فاخترتخيرتإنيعمر،ياعنيأخر!:لهقالحتىله،أيامايعذدكذا،كذايوم

."!الثهرسولعلىوجرأتي!ليفغخم!عمر:فقال،عليهوصلى

صحيحة،حالةالغلبةحالةأنعلىتدلكئيرة،وأمثالهاكلها،"فهذه:قالثم

منهأرفعهوبمافيهاالساكنويكون،السكونحالفييجوزلامافيهاويجوز

.(1)"!تالصديقبكرأبوكانكما؟حالةوأتمأمكن:الحالفي

ببعفالقصصوذمهمالصحابةفيالقدحعلىالاستدلال-2

عنهم:الصحيحة

ذلك:نماذجومن

قبل-مكةمشركيإلىأرسللما!تبلتعةأبيبنحاطبقصة.

إياهم.!روالنبيبغزويخبرهم-الفتح

وبينوبينهوالزبير،وطلحةوعائشةعليبينالحروبمنجرىما.

!ص.معاوية

وفي،الحديبيةوصلحوأحدبدرغزوتيفي!شعثمانمنجرىما.

وحجمصرأهلمنرجلجاء:قالموهببنعثمانعنالبخاريروى:ذلك

:قال،قريشهؤلاء:فقالوا،؟القومهؤلاءمن:فقالجلوساقومافرأى،البيت

عنسائلكإنيعمر،ابنيا:قالعمر،بناللهعبدقالوا:،؟فيهمالشيخفمن

.(84-82)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)
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نقضفيالهممنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

أنهتعلم:فقالنعم،:قالأحد؟،يومفرعثمانأنتعلمهل:فحذثنيشيء

الرضوانبيعةعنتغيبأنهتعلم:قالنعم،:قاليشهد؟،ولمبدرعنتغيب

أما:لكأبتنتعاذعمر:ابنقالأكبر!،الله:قالنعم،:قاليشهدها؟،فلم

كانتفإنهبدرعنتغيبهوأماله،وغفرعنهعفاالثهأنفأشهدأحديومفراره

لك"إن!ى:الثهرسوللهفقال،مريضةوكانتء!وواللهرسولبنتتحته

أحدكانفلوالرضوانبيعةعنتغيبهوأما."وسهمهبدرشهدممنرجلأجر

وكانتعثمان!صالثهرسولفبعث،مكانهلبعثهعثمانمنمكةببطنأعز

اليمنى:بيده!وواللهرسولفقالمكة،إلىعثمانذهبمابعدالرضوانبيعة

عمر:ابنلهفقال."لعثمان"هذه:فقاليدهعلىبهافضربدا.عثمانيد"هذه

.(1)كعمالآنبهااذهب

همماعلىالعصرهذافيالأئمةعلىوالخروجالتكفيرأهلاستدلال-3

بقصةيستدلونحيث،معاويةبنيزيدمعفيهـلمح!عليبنالحسينبصنيع:عليه

بالسيف.وقتالهمالأئمةعلىالخروجعلىالعراقإلىمسيره

فيأحمدالإمامبقصةالعلماءومخالفةالعلميالشذوذأهلاستدلال-4

والبدعةالسوءلعلماءوقتهاالظاهرةالغلبةكانتفقد،القرآنبخلقالقولفتنة

والظهور،الغلبةلهمتكنولمالعددفيقلةكانواالذينالسنةأهلعلماءعلى

أهلعليهاكانمابمنزلةالعلماءعنوخروجهمشذوذهمهؤلاءفيجعل

والنهي.الأمرعلىغيرهموغلبةالظهورعدممنالوقتذلكفيالسنة

.(3495)مقر(3/1352)البخاريصحيح(1)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثالثالمطلب

والمناماقبالقميصوالبدعةالأهواءهلأاستدلإلتقضهاالسنةأهلمنهغ

الأولالمسلك

وإثبايهاالقصصبسندالمطالبة

يبنونهالاأنهم:وعقائدهمأصولهمنقاءالسنةلأهليحفظماأعظممن

العقائدمنيقبلونلاأنهمكما،المعتبرةالأدلةمنوثابتصحيحهوماعلىإلا

كذلك.كانماإلاالدينأمورمنوغيرهاوالأحكام

:والحكاياتبالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلالإزاءفإنهمولذا؟

معتبرآ،صحيحأإثباتأيثبتهاأوإليهاإسنادهيذكربأنبهاالمستدليطالبون

شيخاللهورحمبها،استدلالهصحةفيمناقشتهإلىذلكبعدينتقلواأنقبل

المسيبةالحكاياتهذهمثللنارويلو"ونحن:يقولإذتيميةابنالإسلام

فكيف،تثبتحتىبهاالتمسكجازلماالهوىعنينطقلاعمنأحاديث

.(1)امل؟غيرهعنبالمنقول

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

وإثبايها:القصصبسندبالمطالبة،والحكايات

.(1/443)المستقيمالصراطاقتضاء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

:الأولالنموذنخ!

لمعاويةكانأنهيذكرالصلتأباسمعأنهالمعارض"وادعى:الدارميقال

ثمفيهألقاهحديثاوجدفمن،الحكمةبيتيسمىبيت!تسفيانأبيابن

.بعدهرويت

رواهاعمنتدريفلا،الرواياتفينجدهاولمنعرفها،لمحكايةفهذه

إسنادهعنفاكشفصادقاكنتفإن،...ثقةعنبهيأتيلافإنهالصلتأبو

.(1)"ثقةإلىتسندهلافإنك

الساني:الموذج

المصريالنونذووسئل:القشيري"قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

فهو،مكانهونفىذاتهأثبت:فقال،!ه:أطه(آشتؤئآئقرثهيغلي!آلرخق:قولهعن

شاء.كمابحكمهموجودةوالأشياء،بذاتهموجود

منالكتبهذهوفي،النونذيعنإسنادالهيذكرلمالكلامهذا:قلت

.(2)"هلأصللاكثيرشيءالمسندةالحكايات

الصالث:انموذج

خلقلماعطاء:ابنوقال:القاسمأبو"قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

السرذلكيبثولم،فيهالسرذلكبثآدمخلقفلماسرا،جعلهاالأحرفالله

وفنونالجريانبفنونآدملسانعلىالأحرففجرت،الملائكةمنأحدفي

.(462-2/623)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(1/881)لاستقامةا(2)

http://www.al-maktabeh.com



ح!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

بأنزخزلثهعطاءابنعمرح:القاسمأبوقاللها.صوراالثهفجعلها،المعارف

مخلوقة.الحروف

يحلولاحجة،بهتقوملاهذاومثلإسنادا،الحكايةلهذهيذكرلم:قلت

مامع-نقلهعحةتعرفلمبكلامدينهمأصولفيالمسلمينيدلأنلأحد

الكلامهذابمثليثبتفلا،-بهمالمقتدىالمشايخعلىالكذبكثرةمنعلم

.(1)"مذهبولاعطاءلابنقول

الرابع:الغموذج

علىدلني،إلهي:موسىقال:وقيل:"قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

ساجداموسىفخزذلك،تطيقلاإنك:فقالعني،رضيتعملتهإذاعمل

عني.رضائكفيرضائي،عمرانابنيا:إليهالثهفأوحىمتضرعا،

مثلهايحكىأنيصلحلا:يقالقدفإنهنظر؟فيهاالإسرائيليةالحكايةفهذه

بهاتقومولاإسناد،لهاليسالإسرئيلياتهذهأنومعلومالسملأ،موسىعن

عنثبتمامثلصحيحانقلالنامنقولةكانتإذاإلاالدينمنشيءفيحجة

.(2)"ى!ك!نبينا

مس:انالسموذج

لماجعفرأباأنرويوقد:المعترض"قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

صوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالكلهقال!ووالنبيمسجدفيمالكاناظر

.(1/891)لاستقامةا(1)

.(83-2/28)بقلساالمصدرا(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وذم،12:الحجرات9(آضحؤتكئم!لاتزقفوأ:قالقوماأدبالثهفإنالمسجد؟هذافي

ميتاحرمتهإن،14:الحجرات(أآلححرلتىوز!يمنل!ادوتذآلديمنىإن!:فقاللآخرينا

وأدعوالقبلةأستقبل،الثهعبدأبايا:وقالجعفرأبولهافاستكانحيا.كحرمته

ووسيلةوسيلتكوهوعنهوجهكتصرفولتم:فقال!وو؟،اللهرسولأستقبلأم

به.واستشفعاستقبلهبل،؟القيامةيومإلىآدمأبيك

وجهين:منهذاعنالجوابفيجاب:الشيخقال

بهاينقلهامنمعولامعهوليس،الحكايةهذهبصحةالمطالبةأحدهما:

منه،نقلهامنإلىأوالشفاإلىيعزوهاأنغايتهوإنما،ضعيفولاصحيحإسناد

لهس!يلماوالآثارالأحاديثمنالكتابهذافيأنيعلمبالحديثعالموكل

كتابه؟فيفلانذكره:عياضالقاضيقالفإذا،عليهالاعتماديجوزولاأصل

فوقه،مننتهمولكننتهمهلمنقلهأينمنيذكرهلم!اذا،خطابهفيالصادقفهو

فوقهمالكنمنهانقلهفيصادقوهوكثيركذبفيهاكتبمنينقلرأيناهوقد

.(1)"عليهمالاعتماديجوزلا

التحليل:

استدلمنأنعلىالسنةأهلأئمةمنتقريرالخمسةالنماذجهذهجميعفي

أقلعلىيذكرأويثبتها،أوإليها،إسنادهيذكربأنيطاثبفإنهأمرأيعلىبقصة

تيميةابنالإسلامشيخكلاماشتملوقد،منهأخذهاالذيالكتابالأحوال

المسلك.لهذاوأوفاهوأحسنهتقريرأفضلعلىالخامسالنموذجفي

.(87-1/85)البكريعلىالرد(1)

http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

ال!افيالمسلك

وتوهيئهاالقصصأسانيدضعفبيان

وأضعفمنفيهامابيان:والحكاياتبالقصصالاستدلاليسقطمما

دنياهبنىمنأنعاقلكللدىالمستقرمنفإنهأسانيدها،فيكذبأووهاء

أوديةفيبهاوملقيألنفسهومضيعأمفزطاكاننفسهفيبصحيحليسماعلى

.!؟وأحكامعقائدمنالدينبأمورفكيف،والضياعالهلاك

الأسانيد،نقدفيالمعروفةالقواعديطئقونالمسلكهذافيالسنةوأهل

نقدأو،ورجالرواةمنفيهابماالأسانيدنقدعلىمنصتآمنهاكانماسواء

متونها.بنقدالأسانيد

إذافإنه،الاستعمالفيالسابقللمسلكتالي-الغالبفي-المسلكوهذا

كافيأذلككانيثبتهاأوبأسانيدهايأتيأنبالقصممنالمستدليتمكنلم

ينقضماأولىمنكانإسنادألهاأظهرمتىلكنهبها،استدلاله!اسقاطلإسقاطها

لضعفهللاستدلالصلاحيتهعدم!اظهارالإسنادذلكفيالكلامبها:استدلاله

المستدليذكرلملوحتىالمسلكهذايسلكونقدالسنةأهلكانوإن،وهائهأو

.والحكاياتالقصصمنبهيستدللماأسانيده

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

وتوهيتها:القصصأسانيدضعفببيان،والحكايات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمشةأهلجم!نم:ا!ولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

:الأولالنموذج

اللهرسولحديثلدفعالمعارضحججأعظممن"فكان:الدارميقال

أنه-عليهمكذوبةلعلها-الضريرمعاويةأبيعنحكاهاحكاية:النزولفي

أشبهها")1(.وماورحمتهوملائكتهوسلطانهأمره:"نزوله:قال

الثاني:الغموذج

لمعاويةكانأنهيذكرالصلتأباسمعأنهالمعارض"وادعى:الدارميقال

ثم،فيهألقاهحديثاوجدفمن،الحكمةبيتيسمىبيت!تسفيانأبيابن

.بعدهرويت

رواهاعمنتدريفلا،الرواياتفينجدهاولمنعرفها،لمحكايةفهذه

الروايةبقلةمعروفا!تمعاويةكانفقدثقة،عنبهيأتيلافإنه،الصلتأبو

ينهاهمالناسإلىويتقدمذلكيتقيكانأنهإلالأكثرشاءولو،اللهرسولعن

رسولعنالرواياتمناتقوا:ليقولكانإنحتى،اللهرسولعلىالإكثارعن

فيالناسيخوفكان!تعمرفإنعمر؟زمنفيمنهايذكركانماإلاالله

غيرعنالناسأحاديثيجمعكانأنهالمعارضمنكثيرطعنوهذا،...الثه

منلافتعلهاالمذهبهذامعاويةاستحلولو،اللهرسولعنفيجعلهاثبت

الثه،رسولبصحبةعرفأنهلمامنهيقبلفكانالثه،رسولونحلهانفسهقبل

النبيعنمعاويةروايةقلةويدلك،الناسعواممنغيرهقولينحلهيكنولم

.(2)"...الصلتأبيعنرويتماتكذيبعلى-كاتبهوكان-

.(1/944)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(634-1/632)السابقالمصدر(2)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثالث:انموذج

يستدلالقصمالتيمنعددأذكرأنبعد-تيميةابنالإسلامشيخقال

فيالمنقولبل،متبععالمولامعروفإمامعنهذاينقل"لم:-القبوريونبها

زخةفهالشافيعنبعضهمحكىما:مثل،صاحبهعلىكذبايكونأنإماذلك

وأ-فأجابزخةلثهحنيفةأبيقبرعندفأدعوأجيءشدةبينزلتإذا:قالأنه

معرفةأدنىلهمنعندبالاضطراركذبهمعلومكذبوهذا.-معناههذاكلاما

البتة،عندهللدعاءينتابقبرببغداديكنلمببغدادقدملماالشافيفإن،بالنقل

واليمنبالحجازالشافعيرأىوقدمعروفا،الشافعيعهدعلىهذايكنولمبل

أصحابهاكانمنوالتابعينوالصحابةالأنبياءقبورمنومصروالعراقوالشام

يتوخلمبالهفماالعلماء،منوأمثالهحنيفةأبيمنأفضلالمسلمينوعندعنده

مثلأدركوهالذينحنيفةأبيأصحابثم،!؟حنيفةأبيقبرعندإلاالدعاء

الدعاءيتحرونيكونوالموطبقتهمزيادبنوالحسنوزفرومحمديوسفأبي

كتابهفيثابتهوماالشافيعنتقدمقدثم،غيرهولاحنيفةأبيقبرعندلا

الحكاياتهذهمثليضع!انمابها،الفتنةخشيةالصالحينقبورتعظيمكراهةمن

.(1)"ودينهعلمهيقلمن

الرابع:الضموذج

يبينوالسلفمالكعنذكرناهالذي"وهذا:تيميةابنالإسلامشيخقال

عنعياضالقاضيذكرهاالتيالحكايةوهيعنه،المأثورةالحكايةحقيقة

.(434-343)صالمستقيمالصراطاقتضاء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثهرسولمسجدفيمالكاالمؤمنينأميرجعفرأبوناظر:قالحميدبنمحمد

فإنالمسجد؟هذافيصوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالكلهفقال!!

الآية،!2:الحجراتأ(آلتتيضخؤبقؤقآضؤتيهتملاترقفوأ!:فقالقوماأدبتعالىالله

قوماوذم،13:الحجراتا(آلتوزسموليجمنذيفصحو!آضؤتهتمآلدين!!!:فقالقوماومدح

وإن،14:الحجراتأ(يغقلوئلاآ!تزهتمآلححرتوراعمني!ادونكآلزليئإتة!:فقال

أستقبل،اللهعبدأبايا:وقالجعفرأبولهافاستكانحيا.كحرمتهميتاحرمته

وهوعنهوجهكتصرفويتم:فقال!وو؟،الثهرسولأستقبلأموأدعوالقبلة

فيشفعهبهواستشفعاستقبلهبل؟إ،القيامةيومإلىآدمأبيكووسيلةوسيلتك

آفة(قأشمغقزوأكلوكجاآنفسمفخأو!تمتآذآنقغؤتؤ!:تعالىاللهقال،فيكالله

لآية.ا416:النساء9

.(1)"مغيرةأوضعيفةتكونأنإماالوجههذاعلىالحكايةفهذه

تماتوأآنقخآذ!ؤتؤ:الآيةهذهمالكتلاوةفيالحكاية"وأما:قالأنإلى

منأحديذكرهلمهذافإن،باطلة-أعلموالثه-فهي؟الآيةالنساء:461(أآنفس!ثخ

.(2)"أعلمهفيماالأئمة

الخامس:السموذج

السماعمسألةفيطاهربنمحمدذكر"وقد:تيميةابنالإسلامشيخقال

أبياتأ.وأنشدبطبلضربأنهمالكعنحكاية

.(395)صالمستقيمالصراطاقتضاء(1)

.(397)صالسابقالمصدر(2)
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"مالكعلىكذبأنهافيالمعرفةأهليتنازعلامماالحكايةوهذه

:السادسالغموذج

:أالقشيريأيعني:القاسمأبوقال"ثم:تيميةابنالإسلامشيخقال

يمكنلامماإليهاواسترواحهاالطيبةالأصواتإلىواشتياقهاالقلوبواستلذاذ

السيرتعبيقاسيوالجمل،الطيبالصوتإلىيسكنالطفلفإن،جحوده

كنت:قالعليةبنإسماعيلوحكى،..بالحداء.عليهفيهونالحمولةومشقة

شيئا،أحدفيهيقولبموضعقحرنا،الهاجرةوقتزخشآلتهالشافعيمعأمشي

.!ج!ئ!؟قالك:فقاللا،:فقلتهذا؟،أيطربك:قالثم،إليهبنايئ:فقال

مكذوبةبحكايةالحسيةالأمورعلىيستشهدأنعنمستغنيآكانقد:قلت

معه،يمشيممنيكنلمالشافعيشيخعليةبنإسماعيلفإن،الشافيعلى

الشافي،شيوخأجلاءمنوهو،عنهروىالشافعيبل،الشافعيعنهذايروولم

الأصمكيسانبنالرحمنلعبدتلميذامتكلماكانإسماعيلبنإبراهيموابنه

،مناوأةالشافيوبينبينهوكانمصر،إلىذهبقدوكان،المعتزلةشيوخأحد

:قولفيحتىشيءكلفيعليةلابنمخالفأنا:فيهيقولالشافعيكانحتى

،الحجابوراءمنموسىكلمالذياللهإلاإلهلا:أقوللأني؟اللهإلاإلهلا

فهذه،...موسىيسمعهكلاماالهواءفيخلقالذياللهإلاإلهلا:يقولوهو

صحتعمنصحتولو،بالناسمعرفةأدنىلهمنمفتراةأنهايعلمالحكاية

لذيذالطيبالصوتأنمنبالإحساسمدركهوماإلافيهايكنلمعف

.(72دلا/1)مةستقالاا(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

يستدلحتىالدينأمورمنهذاليس،الناسجميعفيهيشتركوهذا،مطرب

حكىولو،...منصبهغفمنهذامثلفيالشافعيذكربلبالشافعي،فيه

الأغانيصاحبالأصبهانيالفرجوأبيالنديمإبراهيمبنإسحاقعنهذامثل

.(1)"الشافعيعنيحكيهاأنمنأنسبلكان

اتحليل:

نقدفيالحديثأهلمسلكالسنةأهلسلكالستةالنماذجهذهجميعفي

ببيانوالبدعةالأهواءأهلبهااستدلالقصمالتيفنقفهموا،والمتونالأسانيد

ضعف.أوكذبمنومتونهاأسانيدهافيما

!ح!!!!اكع

.(338-1/633)لاستقامةا(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

الصالثالمسلك

بهالذت!فلاوالمناماتالقصصفيالحجيةإبطال

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهليقتصرلا

بل،كذبأووهاءأوضعفمنفيهاماوبياننقفالأسانيدعلىوالمنامات

ماعلىبهالاستدلاليجوزلامماأنهاوبياننقفحجيتهاذلكإلىيضيفون

عليه.بهااسئدذ

المخالف،علىوالردالعلمفيكعبهمعلؤعلىتدلمسالكذلكفيولهم

ذلك:ومن

عنه،يؤخذلأنأهلأليسوالمناماتالقصصإليهنسبتمنأنبيان.

به.يستدلأنعنفضملأ

نسبتعفنللمعروفمخالفوالمناماتالقصصفيجاءماأنبيان.

إليه.

أصلأ.حكمولاعقيدةبهايثبتلاالقصموالمناماتأنبيان.

،والمناماتالقصصبتلكالاستدلالتسقطمحتملةصحيحةأوجهبيان.

المستدلاستدلالفيكانالصحيحةالأوجهتلكتحتملكانتإذاأنهاوذلك

.بالهوىواستدلالمحفتحكميريدهماعلىبها

خلافعلىالأمةعلماءفإنوالمناماتبالقصصرالنقلصحلوأنهبيان.

ذلك.

.بالقصموالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

بها:المستدذوالمناماتالقصصفيالحجيةبإبطال،والحكايات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:الأولالغموذج

المتهمينبالمقذوفينفيهاحتجاجهأن:طئتهعلىيدل"ومما:الدارميقال

عنهوفأين،ونظرائهمالثلجيوابنواللؤلؤيالمريسي:مثلتعالىاللهدينفي

ووكيعالمباركوابنومعمروشعبةأنسبنومالكوالأوزاعيوالثوريالزهري

مثلزمانهأهلعلماءمنالثلجيابنعصرفيكانعمنهووأين،؟ونظرائهم

مستقيممتبعاكانإن-ونظرائهمعبيدوأبيشيبةأبيوابننميروابنحنبلابن

!انما،روايةولاحكايةمذهبهفيمنهمأحدعنيمكنهلاولكن،؟-الطريقة

المشهورين-بهؤلاءالتعلقيمكنهلمإذ-المغمورينبالمغموزينيتعلق

عندعدالةولالهمقبوللاالذينالريببأهلالناسعلىضلالتهيروجكيما

.(1)"الإسلامأهل

الغاني:الضموذج

والمناماتالقصصمنعددأذكرأنبعد-تيميةابنالإسلامشيخقال

،والشركالبدعمنبهيقومونمامشروعيةعلىالقبوريونبهايستدلالتي

دائرالحججهذهسائر"ثم:-لهمفيستجابعندهااللهيدعونأنهمويذعون

بمثله،العباداتاستحبابيجوزلاقياسأوبه،الشرعإثباتيجوزلانقليبين

بمنزلةللفعلالمقتضيقياممعلهاوتزكهيشرعها،لمالرسولبأنالعلممع

عننقلغيرمنوالمقاييسالحكاياتهذهبمثلالعباداتتثبتوإنما،فعله

الأحكامإثباتفيالإسلامعلماءعندالمتبعوإنما،وأمثالهمالنصارىأبناء

.(557-1/555)المريسيعلىالدارمينقض(1)
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

حكمإثباتيجوزولا،الأولينالسابقينوسبيل!وورسولهوسنةاللهكتابهو

.بحالاستنباطاولانصاالثلاثةالأصولهذهبدونشرعي

ومفصل:مجمل؟وجهينمنعنهاوالجواب

الحكاياتمنعندهموالنصارىاليهودفإنفالنقض،:المجملأما

اللهرسولإليهمبعثالذينالمشركونبلكثير،النمطهذامنوالقياسات

لهؤلاءيستجابقدكماأحيانالهمفيستجابأوثانهمعنديدعونكانوا"!وو

دليلاوحدههذاكانفإن،طائفةهذامنالنصارىعندهذاوقتناوفيأحيانا،

متناقف.كفروذلك،الدليلفليطردويحبهذلكيرضىالثهأنعلى

منهمكلغيرهأوقبرعنديستغيثونالذينهؤلاءمنكثيراتجدإنكثم

وثفأنيزعممنهموكلبآخر،الظنوأساءبهالظنوأحسنوثنااتخذقد

وموافقةجميعا،إصابتهمالمحالفمن،غيرهعنديستجابولاعندهيستجاب

بينجمعجميعابدينهموالتدين،مرجحبلاوترجيحبعفتحكمدونبعضهم

علىإقبالهمبقدريزعمونفيماتأثرهميكونإنماهؤلاءأكثرفإنالأضداد،

بضعفينفونهمادونيثبتونهفيماجميعاوموافقتهم،غيرهعنوانصرافهموثنهم

يكنلموهذاهذاعندبالإجابةالظنأحسنإذاالواحدفإن،زعمهمعلىالتأثير

.الأوثانخصائصمنكلهوهذاآخر،دونبواحدالظنحسنمنتأثرمثلتأثره

اللهوسلبهالمؤمنينموسىقومفيباعوراءبنلبلعماستجيبقدثم

فينصرون.ويستنصرونفيسقونيستسقونقدوالمشركون،الإيمان

أصلين:علىالشبهةهذهمدار:فنقولالمفصلالجوابوأما

.بعفالأعيانعنالدعاءهذانقلمنيحكىماوهو،منقول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

والأقيسة.بالتجاربمنفعتهمنيعتقدماوهو،ومعقول

النقلذكرناقدبل،بحجةوليسغلطأوكذبفإما:ذلكفيالنقلفأما

ذلك.بخلافبهيقتدىعمن

الذينهؤلاءفإنكذب،المنافعمنالمذكورعامة:فنقول:المعقولوأما

الرجلويدعوالنادر،فيلهميستجابإنماوأمثالهمالقبورعندالدعاءيتحرون

منهمكثيرخلقويدعو،واحدةفيلهفيستجابدعواتمناللهشاءمامنهم

أوقاتفيالدعاءيتحرونالذينمنهذاوأينالواحد،بعدللواحدفيستجاب

هؤلاءفإن،اللهبيوتوفيصلواتهموأدبارسجودهمفيالثهويدعونالأسحار

الواقعبل،لمانعإلادعوةلهمتسقطتكدلمالقبوريينجنسمناب!هالاابمهلواإذا

إلاالمخلصونيردلمالمخلصونفعلهإذاالقبوريونيفعلهالذيالابتهالأن

وأمابخير،يزالونلادعائهمفيفهمنادرا...،إلاللقبوريينيستجبولمنادرا

ويقلتوحيدهيفعفأحدهمفإننادرالهماستجيبإذافإنهمالقبوريون

يجدهكانماوحلاوتهالإيمانطعمذوقمنقلبهفييجدولاربهمننصيبه

.(1)"حاجتهفيلهيباركيكادلاولعله،الأولونالسابقون

السحليل:

يمكنالتيالأمورمنجملةعلىتيميةوابنالدارميالإمامينكلاماشتمل

سبقوقدبها،يستدلالتيوالمناماتالقصصفيالحجيةلإبطالاستعمالها

المسلك.هذاأولفيمنهاجملةعلىالنص

.(346-434)صالمستقيمالصراطاقتضاء(1)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلمنهـكح:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاث!هواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

الصريغوالعقلالصحيحالسقلمخالفةبيان

والمناماتالقصصفيذيمرلما

يخالفماعلىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدلماكلبأنالسنةأهليقطع

يدلماالصريحوالعقل(والإجماعوالسنة)الكتابالصحيحالنقلففيالحق

به.الاستدلالويبطلوينقضهوبطلانهفسادهعلى

والمناماتبالقصصيستدلونعندماوالبدعةالأهواءأهلأن:ذلكومن

والعقليةالنقليةالأدلةبذكرذلكاستدلالهمينقضونالسنةأهلفإنباطلهمعلى

الذيذلكخلافعليدلانالصريحوالعقلالصحيحالنقلأنعلىتدلالتي

.القصموالمناماتتضمنته

تتعارضتتناقفولالاالصحيحةالدلائلأن:وهيجدا،نافعةثمرةلهوهذا

القصصتلكعليهدلتمايخالفانوالعقلالنقلأنثبتمافمتىبعضها،مع

وبطلانها،نفسهافيوالمناماتالقصصتلكسقوطعلىذلكدذوالمنامات

بها.الاستدلالصحةعدمثتمومن

رسولحديثلدفعالمعارضحججأعظممن"فكان:الدارميقال

عليه-مكذوبةلعلها-الضريرمعاويةأبيعنحكاهاحكاية:النزولفيالله

أشبهها".وماورحمتهوملائكتهوسلطانهأمرهنزوله":قالأنه

معاوية،أبيعنحكيتفينقفمااللهرسوللفظأما،المعارضأيها:لهفقلنا

ثلثمضى"إذا:الحديثلفظلأن؟دعواهويبطليكذبهفالحديثقالهفإن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

،؟فأجيبداعمنهل:فيقولالدنياالسماءإلىاللهنزل-الليلشطرأو-الليل

جئناوقدالفجر"،ينفجرحمى،؟فأعطيهسائلمنهل،؟هلأغفرمستغفرمنهل

معاويةأبيعنحكيتماعلىكانفلو،الكتابهذاصدرفيبإسنادهبالحديث

بمثليتكلموسلطانهأمرهكانما-وسلطانهورحمتهأمرهأنهأيضاأنتوادعيته-

.(؟)،يدعونالملائكةولا،اللهدونوسؤالهاستغفارهإلىالناسويدعوهذا

علىالضريرمعاويةأبيعنالحكايةبهذهالجمهياستدلالفنقفقخةلثه

المخالفالصحيحالنقليبالدليل،ذلكأشبهومارحمظنزولبأنهاللهنزولتأويل

عظيمةقاعدةفهو،"دعواهويبطليكذبه"فالحديث:زخةلئهقولهوتأمل،لذلك

والمناماتالقصصعليهدلتماخلافعلىدذلوالنقلأنمفادها:ذلك،في

بها.الاستدلالوإبطالالقصم،تلكرذفيكافيأذلككان

ومشاربهمومسالكهمبالصوفيةالخبير-العلامةالشيخأبدعوقد

،إبداعإلماالمسلكهذاسلوكفيزخةلثهظهيرإلهيإحسان-ومناهجهم

آخرهإلىأولهمنالكتابملأفقد،(التصوففي)دراسات:كتابهفيوذلك

العقائدمنالمختلفةالدينأبوابفيومخازيهموفضائحهمالصوفيةببلايا

يوردلابأنهلهمنقدهوتمئز،والباطنةالظاهرةوالأعمالوالأخلاقوالأحكام

الأدلةببيانيتبعهأوذلكقب!شوإلامسألةأفيفيومناماتهموحكاياتهمقصصهم

وباطلضلالعلىأنهموتبين،عليههمماخلافعلىتدلالتيوالعقليةالنقلية

ويبئف.المسلكهذايقررمماويكفييشفيمافيهفإن؟إليهفليرتجع،وانحراف

.(1/944)المريسيعلالدارمينقض(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

واحد:نموذجبذكرهناوأكتفي

أركانمنركنهوالجوعأن"وذكرواظهير:إلهيإحسانالشيخقال

وأكاذيبحكاياتنقلواالأساسهذاوعلى،...أسسهمنوأساس،التصوف

واضحةأكاذيب،عليهموالثناءالمتجوعينوتحميدالجوعلتمجيد؟عديدة

وعشريننيفآالطعاميأكللاكانالتسمرياللهعبدبنسهلإنفقالوا:،صريحة

دخلإذاكانأنهالبسريعبيدأبيعنذلكمنأكثرالطوسيوروى،...يومأ

منرغيفأليلةكلاطرحي:لامرأتهويقولالبابعليهوسذالبيتدخلرمضان

فإذاالبيتامرأتهفتدخل،رمضانيخرجحتىمنهيخرجولا،البيتفيكؤة

الصوفيةالطبقاتأصحابوذكر،...!البيتناحيةفيموضوعةرغيفأالثلاثون

رجبغرةمنيعتكفكانأنهبيغجيميانشاهالهندفيالمتصوفةأحدعن

أشهرستةفيهايمكثوكان،الحجرةأبوابعليهمغلقأمحرممنالعاشرإلى

القاسمأبوالقومكبيرقالحتىأيضأالمدةبهذهيكتفوا.ولم..طعامولاماءلا

أقامأنهالمغربيعقالأبيعنبإسنادهقالأنه،السلميعنروايةالقشيري

.!ماتأنإلىيشربولميأكللمسنينأربعبمكة

القومولكن،...؟الدينمنهذاوهل،!؟اللهعباديامعقولهذافهل

اختلاقها،فيويبدعون،القصصفيخترعون،والكرامةالولايةلوازممنيعذونها

ويغلونالمحف،بالكذبويحشونها،الأباطيلويسردونالأساطير،وينسجون

فيه.ودبالغون

رأيت:فقالالحدودجاوزالطوسيالسراجالنصرأباأن:الغرائبفمن

الآخرعنالآخروكتبالماء...،يشربلمسنينسبعمكثالصوفيةمنإنسانأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الاستغراقعالمفيرجليهعلىوقفهـبأنه664المتوفىمسعودالدينفريدوهو

الخيرأبواشتهى:بعضهموقال،...ائيشيأكلولمفيهايجلسلمسنةعشرين

إليهيدهمذفلما،حلالموضعمعذلكلهظهرثم،سنينالسمكالعسقلاني

رب،يا:فقاليده،ذلكفيفذهبتأصبغه،عظامهمنشوكةدخلتليأكل

...؟حرامإلىبشهوةيدهمذبمنفكيف،حلالإلىبشهوةيدهمذلمنهذا

منهمزعمأعنها،وابتعدوا،الطيباتأكلأنفسهمعلىالصوفيةحزمفهكذا

...!ذلكلهموأئى،تعالىاللهإلىسيقربهمالصنيعهذاأن

عشيعهميخالفمما!وورسولهوسنةالثهكتابفيوردمارغمكلهوهذا

."...طريقهمويعارض

"ولكن:قالثم،ذلكعلىالدالةوالأحاديثالآياتمنجملةزخةلثهفأورد

الطعامتركفيوتطرفواوتعنتوا،اللهأحلمافحرموا،الموضوععكسواالقوم

رسولوسنةالنهكتابفيلهايوجدلاقواعدوأضلواأسسأوأشسموا،والشراب

.(1)(لهمالمغفورالأمةهذهوأبراراللهخلقخيارأصحابهسيرةفيولا!ووالله

ورث!!!اكع

.(57-44)صالتصوففيدراسات(1)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

المنامفي"!ووالغيرؤيةمسألةفيالحقبيان

فيها،!ىالنبيرؤيتهمدعوىمنبالمناماتاستدلالهمفيالصوفيةيكمر

النبيبهجاءالذيالدينيخالفمماواختلاقهافتراءهيريدونماكلويضقنونها

لهم.وشرعهبهوأمرهمبذلكخاطبهمالذيهووو!ك!أنهزاعمين!!وو،

لنماذجذكرالمبحثهذامنالثانيالمطلبفيالسابقةالمسالكفيسبقوقد

النبيبأمر(عالحكم)فصوالكفريكتابهألفأنهعربيابنكدعوى،لذلك

!ق!عظ،وعمربكرأبيعلىالصوفيةبعفأئمةقدم"!وووأنه،!الهامه!وو

والطاقاتوالخرافاتالبدعمنعليهاشتملماعلىالإحياءكتابفيماأقزوأنه

الكتانيعليبنمحمدبكرأبيعنالكلاباذييرويبلذلك،وغير،ملأتهالتي

مرتينيراهكانأنهوهي،المنامفي"!وورؤيتهفيمطردةمستمرةعادةلهكانتأنه

.(1)إعنهافيجيبهمسائليسألهوكان،والخميسالاثنينليلتيفيأسبوعكل

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضهمفيالسنةأهلفإن؟ذلكأجلمن

أهلوأقوالالأدلةبذكروافيآبيانآالمسألةهذهبيانعلىيحرصونبالمنامات

ودلالاتها.وحقيقتهاوقوعها،إمكان:حيثمن!ووالنبيرؤيةفيالعلم

إمكانعلىالعلمأهلاتفقفقد:المنامفي!النبيرؤيةوقوعإمكانأما

ثبتما:ذلكعلىوالدليل،الأمةلبعضوقعتبأفهايقطعونبلوقوعها،

.(411)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

رآهفقدالمنامفي!ىرآهمنأنمنمختلفةبألفاظأحاديثعدةفي"!ووعنه

(3)والترمذي(2)ومسلم(1)البخاريعند-!تهريرةأبيحديث:ومنهاحقأ،

فييتمثللاالشيطانفإنحقأ،رآنيفقدالمنامفيرآني!منمرفوعأ:-وأحمد)4(

هو،أنافإنيرآني"من"بييتمثل"لا:منها،أخرىألفاظبعدةوردوقد"صورتي

،"يبيتصؤر"لا،"بييتشئهلاالشيطانإندا،"يبيتمثلأنللشيطانليسفإنه

."بييتشئهأنيستطيعلاالشيطانإن،الحقرأىفقدالمنامفيرآني"من

مسائل:ففيها:ودلالاتهاالمنامفي!رورؤيتهحقيقةوأما

فهذه؟المنامفيمخووالنبتيرؤيتهثبتتمنأنعلىالعلمأهلاتفق:الأولى

.وصدقحقالرفلا

!روالنبيصفةعلالمنامفييتصؤرأنيستطيعلاالشيطانأن:الثانية

الآثار.بهاصختالتي

-6592)رقم(2568-2567/6)،(110)رقم(1/52)البخاريصحيح(1)

6596).

.(2268)رقم(4/1776)مسلمصحيح(2)

.(2276)رقم(376)صالترمذيسنن(3)

(47!لا،24014،114،425،463،469!لا،،2/232،271)أحمدالإماممسند(4)

،7168،4475،8489)رقم(6/394)(5/630)(3/55.0269،35،472)

5930،9313،9484،9967،57001،13151،53911،13876،14821،

15921،22659،27252).
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قوله،منهيقتلالمنامفيور!لك!النبيرؤيةاذعىمنكلليسأنه:الثالثة

وهو:،فيهشرطبتحفقإلاحقأ؟يكون!ىالنبئيالرائيفيهرأىمنايمكلولا

ور!لك!لصفتهومطابقةموافقةالمنامفيرؤيتالتي"شروالنبيصفةتكونأن

كتبفيالصحيحةالأحاديثعليهاشتملتمماالدنيا،فيحياتهفيالمعروفة

مذهبوهو،العلمأهلمنالمحققينمذهبهووهذا،والشمائلالحديث

تصحإنماالعلماء:"قال،(1)وغيرهموالبخاريسيرينوابنش!تهطعباسابن

نفسهفيفانطبعصفتهفعلمرآهصحابيأحدهما::رجلينلأحد!حىالنبيرؤيا

اللبسعنهفينتفي،الشيطانمنالمعصوم(2)مثالهرأىبأنهجزمرآهفإذا،مثاله

سماععليهتكرررجل:وثانيهما،-والسلامالصلاةعليه-رؤيتهفيوالشك

-والسلامالصلاةعليه-صفتهنفسهفيانطبعتحتىالكتبفيالمنقولةصفاته

-والسلامالصلاةعليه-مثالهبرؤيةجزمرآهفإذا،رآهلمنذلكحصلكما

،-والسلامالصلاةعليه-رؤيتهفياللبسعففينتفيرآه،منبهيجزمكما

(1)

(2)

.(386-21/382)الباريفتحانظر:

رآنيفقدالمنامفيرآفي"من!رو:النبيقول"وكذلك:تيميةابنالإسلامشيخقال

فمنحفا،المنامفيرآه!هقالكماهو،"صورتيفييتمثللاالشيطانفإنحفا؟

كالرؤيةواسطةبلااليقظةفيرؤيتهإن:قالومنأخطأ،فقدحفاالمنامفيرآهما:قال

وكذلك.تلكدونوتعبيرتأويللهذهيكونولهذاأخطأ،فقدبالنومالمقيدةبالواسطة

فيمنهكالسماعهذاوليس،المنامفيمنهسماعهوالمنامفيالكلاممنمنهسمعهما

بذلك،لهمشعورلاوالمرئيونويخاطبونهأشخاضاالمنامفيالرائييرىوقد،اليقظة

التي"الرؤياعنبذلكفيحترز،حقيقةالمنامفيرآهم:يقالولكن،مثالهمرأى!انما

.(12/278)الفتاوىمجموع."النفسحديثهي
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نقضفيالسنةأهلجم!نما؟ول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الصلاةعليه-رآهيكونأنيجوزبل،الجزملهيحصلفلاهذينغيروأما

المرئيقوليفيدولا،الشيطانتخييلمنيكونأنويحتمل،بمثاله-والسلام

لأنالثه؟رسولهذا:معهيحضرمنقولولا!ك!وو،الثهرسولإنه:يراهلمن

.(1)"الجزميحصلفلا،لغيرهويكذبلنفسهيكدبالشيطان

يشتملأنالأحوالمنحاليبأفييمكنلافإنه؟سبقماثبتإذا:الرابعة

يأتي:ماعلى-صفتهعلى"!ووالنبيفيهرؤيالذي-المنام

وقدإلانبيهتوفىماالثهلأن؟حياتهفيوو!لك!النبييشرعهلمأميرأي-1

ماجميعوبفغهاعامةلأمفالدينهذا!ووالنبئيوبئن،نعمتهوأتتمدينهأكمل

جاءعفازيادةهو"!وويشرعهلمشيءعلىالمناماشتمالفادعاءربه،بهأمره

ذلك!النبيتخصيصدعوىفيهأنكما،الدينفيالإحداثمنوهوبه،

وبيانهبعثتهكونمن!والنبيبهخمئ!لمامخالفرروهذاالأمر،بذلكالرائي

خيرةعله!فنالرائيهذاتفضيلدعوىفيهأيضآ:ثم،للثقلينعامةودعوته

منخضه!ووالنبيأنباذعائه-الأربعةالخلفاءوفيهم-الصحابةمنالأمة

.!منهمأحدآبهيخصلمبماالدين

!صالنبيرسالةجعلاللهأنوذلك"!هوو،النبيبهجاءمايخالفأميرأقي-2

إنمابآخرالدينمنشيءوتغيير،والأديانالرسالاتخاتمةودينهودعوته

التخصيمونحوأوالتقييدأوبالنسخ!حياتهفيالوحينزولوقتيكون

نقلهالذيديفيخالفماعلىأقزهأوالمنامفيأمره!ووأنهاذعىفمن،ذلك

والنسخ.والتغييرللتبديلقابلأيزاللا!وودينهأنمذعفهوللأمةالصحابة

.(4/184)الفروقأنواءفيالبروقأنوار(1)
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جي!نمنقضفطالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

أهلاستدلالأنيتضحالمنامفي!سالنبيرؤيةمسألةفيالحقوببيان

استدلال!ص،النبيفيهارأواأنهميزعمونالتيبالمناماتوالبدعةالأهواء

أمور:لعدةوذلك،ساقطباطل

!ووبسنتهالجهلمنوالبدعةالأهواءأهلمنكثيربهعيرفما:الأول

حووعفجاءبماالأمةأجهلمنفهموتعلمها،طلبهاوعنعنهاوالإعراض

الأحاديث،فيثبتتالتي!صفف:ذلكومن،سنتهمنعهمحابفعنهرواهوما

!وو؟،صفتهيعرفونفكيفالجهلمنالدرجةهذهإلىوصلواقدكانواوإذا

أصلأصحيحةلهرؤيتهمكانتإن-المنامفيرأوهمنأنتحفقواوكيف

.!؟صفتهيعرفونلاوهمحقآاللهرسولهو-وكذلآترائيآوليست

س!يلالمناماتمنالنوعبهذافيهايستدلالتيالقصصجميعأن:الثاني

رآهاالتي!ووالنبيصفةعنرآهالمنوالاستفسارالسؤالتوجيهالبتةفيها

كان!اذا،الأحاديثفيثبتتالتي!ووصفتهموافقتهافيلينطر؟المنامفي

)محمدالتابعينأئمةوأحد(1)(!تعبالع!بنالله)عبدالبحرالحبرالصحابي

شهـتهطعباسابنفأخبر،المنامفيصنووالنبيرأىأباهإن:قال،كليببنعاصمعن(1)

علي،بنالحسنفذكرت:قال،رأيتهلقد،واللهإي:قلت،؟رأيته:لهفقال،بذلك

أخرجه.يشبههكانإنه:عباسابنفقال:قال،مشيتهفيونعتهذكرتهقدواللهإني:قال

(8618)رقم(4/435)المستدركفيوالحاكم(8984)رقم(2/243)أحمدالإمام

."السياقةبهذهيخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السنة،واتباعوالصدقوالصلاحالخيركثرةمع-ذلكيصنعان(1)(سيرينابن

فكيف؟المنامفي!ىالنبيرأىأنهذكرمنمع-النبوةبزمنالعهدوقرب

كانواوالبدعةالأهواءأهلأنيبينوهذا،؟الفاضلينالقرنينهذينبعدبمن

خاطئتصزفوهذاصاحبها،منسماعهابمجردالمناماتتلكيقبلون

باطل.واستدلال

ادعاهامنعدالةتعزفلمالمناماتتلكمنجدأكبيرةجملةأن:الثالث

والبدعةوالجهلالخطأفيمثلههمالذينطريقتهأهلمنتزكيفطريقمنإلا

بدرجظولابصفتهولابعينهلاصاحبهائعرفلامناماتمنهاإنبل،والضلال

قولهم.بمجردالثقةتجوزلاهؤلاءومثل،!والعدالةالضبطفي

مخالفةفيهتكونأنبدفلاالمناماتهذهمنبهيستدلونماأكثرأن:الرابع

أميرعلىإقرارأوأمر!اما،حياتهفي!ووالنبيبهيأقيلمأميرإحداثإما:شرعية

أعمالمن"ضىبعثتهلأساسمصادمهومامنهبل-للشرعمصادمأومبتدع

مكذوبةمناماتإذأفهي،بذلك!ىالنبييأمرأنالمحالومن،-والشركالكفر

لكنرؤيتهادعواهفيصادقألهاالرائييكونأنأحوالها:وأقل،مفتراةمفتعلة

.-!الطائفةبهذهأكثرهوما-بهمالشيطانتلاعبمنتكون

رأىأنهرجلعليهقضإذا-سيرينابن:يعني-محمد"كان:السختيانيأيوبقال(1)

أخرجه"تزهلم:قاليعرفهالاصفةلهوصففإن،رأيتهالذيلييمف:قال!رالنبي

فيرآهإذا:سيرينابن"قالبلفظبهمجزومأمعفقأ(4/299)صحيحهفيالبخاري

.إسنادهوصحح(21/384)الباريفتحفيحجرابنالحافظووصله،"صورته
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

والمناماتبالقصصيحتجمنعلىالتشنيع

الصريغالثابتالحقعنويعرض

هووهداهوجنتهورضوانهمحبتهإلىالموصلالطريقسبحانهاللهجعل

آدئةيجبئكمقآتبعونيآدئةإنكضترتجتونقتم!:فقال،بهوأرسلهبعثهفيما!صنبيهاتباع

غيرمنإليهعولالوأرادمنكلبأنوقضى،131:عمرانآلأ(ؤتغعرترذلؤلبئ

آلئ!ميئ!آلصتزطاقدتا!:تعالىفقال،مقبولغيروعملهضاذفهوالطريقهذه

:وقال،!7-6:الفاتحةا(آلصآلثنولاغتيهضاتضغضحولهبغيزغتتيتمآئغمئتآلدينصفط

.518:نعمراآلا(لخ!يرينآيمنلأخز؟آفيوممؤيئهيقبلقلقينافيشثغدآغئريتحيئومن!

قدوالمناماتبالقصصاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلكانولما

عنوأعرضوا،عنهصخماواتباعوديفوسنف!محمدهديعنخرجوا

مصدرأاتخذوهاالتيالقصموالمناماتتلكمنغيرهفيالهدىوابتغوا،ذلك

،سلطانمنبهااللهأنزلماومخالفالمحببدعأوضفنوها،والاستدلالللتلقي

صنيعهم،عليهمفيستنكرون،أولئكعلىردهمفيذلكيلحظونالسنةأهلفإن

الصريحالثابتالحقعنالإعراضإنحيثمنلهنقفوإبطالمذلكوفي

سبيلأالثهجعلهماغيرفيللهدىابتغاءوالمناماتالقصصرإلىواستدلالأتلفيآ

الله.عندالمقبولةغيروالأعمالالفلالمنوهو،لذلك
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

هنافأذكر،لذلكونماذجشواهدالمطلبهذامسالكثنايافيسبقوقد

:أالقشيريالقاسمأبا:أيعني"قال:قال،تيميةابنالإسلاملشيخآخرنموذجأ

ذكرتماأمرتنيأنكلولا:قالالشهادتينإلىانتهىفلمامرةالشبليوأذن

وسمع.الموتوسمطعنة:فقاليؤذنرجلآالنوريوسمع:قال.غيركمعك

يقولفإنه-للدينتزكهذاإنله:فقيل،وسعديكلبيك:فقالينبحكلبا

فسئل،-الكلابنباحعندويلبي،الموتوسمطعنة:تشهدهفيللمؤذن

الثهفإنالكلبوأما،الغفلةرأسعلىيذكرهفإنهالمؤذنأما:فقالذلكعن

.441:لإساءاأ(!ءي!متيحلأإ4لهثئقنن4!:يقول

سلوكأوللاقتداءتذكرأنتصلحلاوالحكاياتالكلماتهذهومثل

أمثالعفيصدروالذي،ورسولهالثهأمرمخالفةمنفيهالما؟وطريقةسبيلي

اتبعهمنفليسعقلهفيغيبةأواجتهادهفيبقصورمعذوراكانإنالأمورهذه

بهااقترنلمامغفورةسيئتهكانتوإن،والسبيلالحقوضوحمعبمعذور

يكونلئلاوالمذمومالمحمودبيانفيجبصالحوعملقصدحسنمن

بالباطل.للحقلبسأ

معروفينكانا-عليهمااللهرحمة-الشبليبكروأبوالنوريالحسينوأبو

والنوري،مرتينالمارستانإلىالشبليذهبحتى،بعفالأوقاتفيالعقلبتغيير

عقله،أزالحتىالوجدغلبهلماقصببأجمةماتوقدؤته،فيهكانزخةلثه

كان!ان-ورسولهالثهأمريوافقلاحاليفييتبعأنيصلحلاحالههذهومن

والصدقوالصلاحالإيمانمنلهكانوانله،مغفوراأومعذوراصاحبها

بأعظمذلكفيهوفليس،-الأمورأعظممنهوماالمحمودةوالمقامات
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينمن

منمنهمصدروما،الحسنبالجميلإلايذكرونولاطاعةفييتبعونفإنهم

أصلفهذافيه،يتبعونلاورسولهبهالثهأمرمماهووليستأويلأوذنب

(1)"اتباعهيحب

!ح!!!!اكع

.(61-2/51)لاستقامةا(1)
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الثانيالمب!ث

والذ!قوالوجدبالكشفالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

.والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقفالسمهيد:.

وحجيتهاوالذوقوالوجدالكشفمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.الأهواءأهلعند

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب.

.والذوقوالوجدبالكشف

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

.والذوقوالوجدبالكشفوالبدعةالأهواء
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثانيالمبعث

والذلهقوالوجدبالكشفالاستدلال

اقمهيد

والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقف

عدةبمعرفة(3)والذوقوالوجد)2((1)الكشفمنالسنةأهلموقفيتضح

أهمها:من،السنةأهلمنهجعليهايقومأصول

بعلمه:الثهاستأثرمماالغيب-1

(1)

(2)

(3)

الحقيقيةوالأمورالغيبيةالمعانيمنالحجابوراءماعلى"الازوع:الصوفيةعندهو

لقبولطالمانعةالقلبفيالكونيةالصور"انطباعو)الحجاب(:وشهودا"،وجودأ

.(237،111)صالتعريفات."الحقتجقي

التعريفاتوتصئع".تكففبلاعليهؤيردالقلبيصادف"ما:الصوفيةعندهو

أحوالمنمعنىرؤيةأو،غمأوفزعمنالقلب"جاذب:السيوطيوقال.(323)ص

تفمطربالأسرارفيينشرلهب:وقيلالعبد،وبينتعالىاللهبينحالهكشفأو،الآخرة

مقامإلىبالترقيالحقشاراتهو:وقيلالوارد،ذلكعندحزناأوطرباالجوارح

.(112)صوالرسومالحدودفيالعلوممقاليد."مشاهداته

يفرقونأوليائهقلوبفيبتجليهالحقيقذفهعرفانينورعن"عبارة:الصوفيةعندهو

،(441)صالتعريفات."غيرهأوكتابمنذلكينقلواأنغيرمنوالباطلالحقبينبه

،وقؤاهنفسهمقامإلىوقلبهروحهمقاممننازلأتجقياتهحكميكونمن:الذوقو"أهل

.(58)صالتعريفات"وجوههممنذلكيلوحبلذوفا،ويدركهج!ا،ذلكيجدكأنه
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نقضفيالسنةأهلمنهـكج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

اللهبأنالإيماندعوتهمأصولمنبأنورسلهالثهأنبياءوأعلنصزح

آقولمقئفل!:تعالىفقالأحد،ذلكفييشاركهلاالغيبيعلمالذيهووحده

لاتغقمقآآئغتبتفايغؤمجنذمر!،015:الأنعام1(ب!غئأآغلماؤلأآلتهنل%رخعنرىثكص

آغقمؤتؤكنثآلئةم!آةقاإلأؤلاضنرآتقعالتقيصىآقيكلأقل!،159:الأنعام9هؤ(إلأ

أنننلتؤلأوتقوثوئ!،1188:الأعراف9(أل!ت!ؤق!نئوقاآقخئريمنتزث!تشألآتغت!ب

وآلارضيىأقئمؤلئنيمنلأيغقرقل!،!02:ايونس(بئوائغتمبإتغاققلزيهقن:ايةغته

:فقالبالغيببإيمانهمالمؤمنينعبادهاللهوامتدح،165النمل:أ(آلثةإلأآتيتب

نهسبحاوذم،13-2:البقرةا(بآلغحيؤقؤنآلدين!يئقينخدىيهلآرضطآلختثدلك!

الإنكارأشدعليهوأنكرالمستقبلةأوالماضيةالغيبيةالأمورمنأمرأادعىمن

يكن!بون(!فآتغيتبمجنذهصآتم!،!78:يممرا(اعقدلرخمقآمجذاقيآمخذئغيتتآأطقغ!:لفقا

تك!ؤت(قهتمثغئبآمجنذلمآتم!،!53:لنجما9(تينكتفهولغئبآلحرآعنذ"!،141:لطوراا

.741:القلمأ

ومن،الغيبعلممنشيءمعرفةيذعيأنكانمنكائنألأحديجوزفلا

مفل.ضالفهوالذوقأوالوجدأوالكشفطريقعنادعاه

أطلعهمنإلاالغيبمنشيءعلى-كانمنكائنأ-أحديطلعلا-2

خاصة:والأنبيايالملائكةمنالرسليمنعليهالله

وحكمتهعدلهكمالومنيشاء،ماملكهفييفعلالملكمالكسبحانهفالثه

الماضيالغيبمنشاءبماونبأهمأنفسهممنرسلأالبشرإلىأرسلأن:وحكمه

قال،إليهميوحيهبماأوالملائكةمنلهميرسلهمنطريقعنوالمستقتل
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ينقئلكت!تبمازسموومنآزتضئمقلأإآحدا!غتبوءلطهرعكفلآب!غئآعلم!:تعالى

آلئةوثبهنآتغيفغل!طلعكئمآلتهوماكان!،127-26:الجنا(!فوءرصذاومقتذئوتين

محمدأالخلقأشرفأنسبحانهوبئن،1179:عمرانآلأ(زس!ليءمنيتثتآمنتحتي

بهأخبرهاللهلأنإلاأمتهبهيخبرأنأوالغيبمنشيئأيعلمأنلهكانما!رو

يتهقوئإدتذئهصوماكضتلهؤجيياثيذتغيبآنتإ%منلذد!:تعالىفقال،عليهوأطلعه

يائثيمق!،441:عمرانآلا(تخنصمون!ثدتالتم!نتوقامرلمجميكفلتمتهض1ققخهثم

مقلينذ!،914أهود:(هداقتليؤلآقؤمكيمنآنتتغتمهآمابهتنوجيهآإل!ئثالغثبآنبآ

.2011:يوسفأ(تمكرونوهتمآتىئمآحمعوأإدتذثهئموماكنتك!ل!إئغتمبؤحيهأنبا

ماإلامنهيعلمونولا،ورسلهالثهبأنبياءمقئدبالغيبوالعلمفالوحي

والوجدالكشفطريقعنالغيبمنشيئأيعلمأنهاذعىفمنبه،اللهأعلمهم

منهيالتيالخاصئةهذهفيوالرسلالأنبياءمشاركتهمذعيأكانوالذوق

.الضلالأعظممنوذلكبها،لاإورسلأأنبياءيكونونلاوالتيخواضهمأعظم

:والميزانالأصولهيوالإجماعوالسنةالكتاب-3

حقنا،فيوذلك،اللهعنالرسلبهجاءتماهوفيهباطللاالذي"الحق

جاءتأو،اللهعنالرسلبهتجئلمماوأما،والإجماعوالسنةبالكتابويعرف

كانتفلهذا؟والباطلالحقففيه،بهالعلمإلىموصلةطريقلناليسولكنبه

فيه،باطللاحقهذافإن،والإجماعوالسنةللكتابالاتباعالواجبةالحجة

دلتمماشيءتركيجوزلا،الوجوبعام،بحالتركهيجوزلاالاتباعواجب

مبنيةوهي،عليهدلتمماشيءعنالخروجلأحدوليس،الأصولهذهعليه

أصلين:على
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نقضفيالسنةأهلمندكج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.الرسولبهجاءهذاأنأحدهما:

اتباعه.وجبالرسولبهجاءماأن:والثاني

طوائفذلكبعضفيدخلوقد،والنفاقالكفرضدهاإيمانيةالثانيةوهذه

بالرسالة،تقصيرنوععلىبناءإما؟والمتصوفةوالمتأمرةوالمتفلسفةالمتكلمةمن

لاأنهاعلى!اماعنها،إعراضعينعلىوإماعليها،تفضلنوععلىبناء!اما

وأ،السياسيةأوالعقليةالأصولدونمثلأكالفروعيتغير،شيءفيإلاتقبل

بالرسالة.الإيمانفيالقادحةالأمورمنذلكغير

بالمتن،والعلمبالإسنادالعلمعلىمبناهاعلميةمقدمةفهي:الأولىأما

ومتئا،!اسناذا،ومعنىلفنهاوالإجماعوالسنةبالكتابالعلملأهلوذلك

لا:أوالأنبياءعنمأثوزايكونأنفإماذلكسوىماوأما

أهلوأيديالمسلمينبأيديمماالإسرائيلياتفيهفيدخل:الأولأما

موافقتهعلمناإذاويروىيسمعولكن،...بباطلهحقهثبشقدوذلك،الكتاب

بمجردهحكمإثباتوأماحق،أنهعلموقدمؤكد،مؤنسلأنه؟علمناهلما

دونلهم،شرعأنهثبتفيمالناشرعهوإنماقبلنامنوشرعاتفافا،يجوزفلا

التفسير،وبعفأهلوالقصاعرالمتعبدةمنكثيرفيهيغلطوهذالنا،رووهما

.الكلاموبعفأهل

فييلقىوما،ونحوهمالمتفلسفةمنالأوائلعنيروىفما:الثانيوأما

وما،الفرعيةأوالأصليةالأقيسةعليهدلتوماومنافا،يقظةالمسلمينقلوب

والإلهاموالقياسالتقليدفهذاوأمرائها،علمائهاالملةهذهمنالأكابرقاله

عمنمنقولأكانماوأضعفهكله،يقبلولاكله،يردلا،والباطلالحقفيه
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ج!نمنقضفيالهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

المأثوربخلاف،الأوائلعنالمأثورمثل،ضعيفبإسنادحجةقولهليس

يخطئقدالقائلولكن،صحيحنقلههذافإن،نقلهصحممابعفأئمتناعن

.الحكاياتوهو،بعفالناسأفعالتقليدالتقليدومن،يصيبوقد

قبولأتقبلولا،موافقحقمنفيهالمامطلقارذاتردلاالأمورهذهثم

باطلأ.كانمامنهاويرد،الحقوافقمامنهايقبلبل،الباطلمنفيهالمامطلفا

فليست،البابهذامنهيالشرعيةوالفرعيةالأصليةالعقليةوالأقيسة

الكتابفيمابل،وباطلحقفيهابل،فاسدةكلهاولا،صحيحةكلهاالعقليات

حقأنهالعقلياتمنعلمفما،بحالباطلفيهليسحقفإنه،والإجماعوالسنة

...وشهوةبشبهةيقيتاالظنيجعلونأهلهامنكثيرلكن،حقفهو

ضلاللاوهدىفيه،باطللاحق!ووالرسولعنالأمةتلقتهماوجميع

.(1)"ونجاةوشفاء،فيهظلمةلاونور،فيه

مصدرأالذوقأوالوجدأوالكشفمنشيءيجعلأنالبتةيجوزفلا

علىعرضهبعدإلاعليهالاعتمادولاإليهالنظريجوزولا،التلقيمصادرمن

فييكونإنماقبولهإنثمرذ،وإلاقبلوافقهافإن:والإجماعوالسنةالكتاب

اللهيحبهفيماساعيآونهيهماأمرهمامعدائرآورسولهلئهمتبعاكانمنحق

المخالفة،فيغاليأللمعصيةمصاحبأللبدعةقرينأكانمنبخلاف،ويرضاه

ابتداء.عليهمردودووجدهوذوقهكشفههذافمثل

.(8-91/5)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نميول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ومؤنسآمرخحأيعذبل،بإطلاقدليلأاعتبارهيصحلاقبولهعندوحتى

الإسلامشيخقال،(1)اهلكللأمةعامآيكونولابخصوصهذلكلهحصللمن

شرعي،ترجيحفهورأيهبمجردرجحإذابالتقوىالمعمور"القلب:تيميةابن

أرضىالكلامهذاأوالأمرهذاأنمعهيظنماقلبهفيوحصلعندهوقعمافمتى

ليسالإلهامكونأنكرواوالذين،شرعيبدليلترجيحاهذاكانورسولهلئه

كانوتقواهالثهطاعةفيالعبداجتهدفإذاأخطئوا،مطلقاالحقائقإلىطريقا

حقه،فيدليلهذامثلفإلهام،ضعيفةكثيرةأدلةمنأقوىرجحلماترجيحه

والاستصحاباتوالظواهروالموهومةالضعيفةالأقيسةمنكثيرمنأقوىوهو

وأصولوالخلافالمذاهبفيالخائضينمنكثيربهايحتجالتيالكثيرة

.(2)"الفقه

والسنة:للكتابمتبعآيكونأنهيالعبدعليهايكونحاليأعظم-4

الدنياهذهفيالعبدعليهايحصلمكانةوأعلىحاليوأشرفمنزلةأعظم

دثهالعبوديةمراتبفيالعبدارتقىوكلماوصدقأ،حقادتهعبدأيكونأنهي

اللهامتدحولذا؟وأكملأعلىاللهعنددرجتهكانتوطاعةوخضوعأوذلأحبأ

ل!لآ(بعتد؟ءآئترىآلذى!يمصتحن:فقالبذلك!محمدأوأعظمهمعبادهأفضل

إلايريدلابحيثالفه،بإرادةإرادتهتتحدبالفهالعارف"والعبد،11الإسراء:أ

.(388)عالمرتادبغية،(412-35/122)(228-2/226)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(01/473)الفتاوىمجموع(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يبغضهمايبغفإلاولا،القهيحبهماإلايحبولاورضا،بهأمزاالقهيريدهما

.(1)"اللائمينولومالعاذلينعذلإلىيلتفتولا،القه

ماهووالوجدوالذوقالكشفمنالمؤمنالعبدعليهيكونمافأعظم

العبودية:درجاتمنبهالثهيكرمهمالهيحقق

بهوأنزلرسلهبهالثهبعثالذيالحقيعرفأن:الصحيح"فالكشف

هوهذاوعدما،وجودامعهفيدورله،القلبإرادةويجرد،لقلبهمعاينةكتبه

!أن:وأجفهالكشفوأعظم،(2)"قبيحفغرورخالفهوما،الصحيحالتحقيق

ليصلحها،نفسهعيوبوعنعليها،ليستقيمسلوكهطريقعنللسالكيكشف

الكشف،هذامنأعظمبكرامةالصادقينالثهأكرمفمامنها،ليتوبذنوبهوعن

.(3)"بمقتضاهعاملينلهمنقادينوجعلهم

فيوردكما،والطاعةالإيمانحلاوةالعبديذوقأن:الصحيحوالذوق

وبمحمددينأوبالإسلامربابالتهرضيمنالإيمانطعم"ذاق:الحديث

عبوديتهعنيمنعهمالفهعبوديتهحلاوةمنذاقلفهالمخلص"فإن.(4)"الوسر

لاالقلبعندليسإذ؟غيرهمحبةعنيمنعهمالفهمحبفحلاوةومن،لغيره

عبوديتهالمتضمنالإيمانحلاوةمنأنعمولاألينولاأطيبولاألذولاأحلى

فيصير،الفهإلىالقلبانجذابيقتضىوذلك،لهالدين!اخلاصهلهومحبتهلثه

.(11/77)الفتاوىمجموع(1)

.(3/226)السالكينمدارج(2)

.(3/282)السابقالمصدر(3)

.(34)رقم(1/62)مسلمأخرجه(4)
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نقضفيالهممنةأهلج!نماي!ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

بآئقيتبآلرخقتنخيثى!:تعالىقالكماراهئا،راغئامنهخائفاالقهإلىمنيئاالقلب

مرغوبه،وحصولمطلوبهزوالمنيخافالمحبإذ،133(أق:ق!يمببقفمبىؤخد

آلدينتذلمحوئأؤل!ك!:تعالىقالورجاء،خوفبينلاإومحبهالفهعبديكونفلا

زيككانعذابإنعذاتهحويخالهؤئرخمته،ؤتينصنآقربآيهث!آتويحييقةزيهرإلثيتئغوئ

واجتذبه،قلبهفيحىربهاجتباهلهمخلضاالعبدكانوإذا،157الإسراء:9(مخذورا

ضدحصولمنويخافوالفحشاء،السوءمنذلكيضادماعنهفينصرفإليه

مطلق،وحب!ارادةطلبفيفإنه،دثهيخلصلمالذيالقلببخلافذلك،

فتارة،أمالهبعطفهمرنسيمأيكالغصن،يهواهبماويتشبثلهيسنحمافيهوى

هواتخذهلولمنعبذاأسيزافيبقى،المحرمةوغيرالمحرمةالصورتجتذبه

فترضيه،والرئاسةالشرفيجتذبهوتارةوذفا،ونقضاعيئاذلكلكانله،عبذا

يذمهمنويعادي،بالباطلولوعليهيثنيمنوششعبدهالكلمةوتغضبهالكلمة

تستعبدالتيالأمورمنذلكوأمثالوالدينار،الدرهميستعبدهوتارة،بالحقولو

الفه،منهدىبغيرهواهويتبعهواهإلههفيتخذتهواهاوالقلوب،القلوب

له،شريكلاوحدهلربهمعبذاقلبهصارقدلهعبذالفهخالضايكنلمومن

!الاخاضغالهذليلأويكون،سواهماكلمنإليهأحبالفهيكونبحيث

إخوانالغاوينمنوكان،الشياطينقلبهعلىواستولت،الكائناتاستعبدته

ضروريأمروهذا،الفهإلايعلمهلاماوالفحشاءالسوءمنفيهوصار،الشياطين

.(1)املفيهحيلةلا

.(612-01/512)الفتاوىمجموع(1)

http://www.al-maktabeh.com



مندكجنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ذكرهماالعبدعليهايكونالتيالأحوالأعظمفمن:الصحيحالوجدوأما

مخمثصؤئآلدينجلوليلمحعسرمتهشايئضتشيهاآئحديمثىكتساآحتتنلقلآدته!:قولهفيالثه

آئمؤيموئإتما!:قولهوفي،123الزمر:أ(2تجيىآدتهؤتثوبهلإلىممتمجلودتيينثتمفبهتم

(تتؤيرفونريالضؤغلإيخناةاتنه،زأدئهتمغقيهتملهيتق!داقلوبهتموجلتآدئهذيمرإداآلدلين

عنديزيدونكانواوما،القلوبأصفىكانتالصحابة"قلوبو،!2:الأنفال9

.(1)"والخشوعالبكاءعلىالوجد

!ح!!!!6!ح!

.(903)صإبليستلبيس(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيال!منةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

الاءولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهاوالذلهقوالوجدالكشفلهنزلة

أجمعتمافيهخالفواخاصآمنهجأعلومهمتلفيفيالصوفيةنهج"لقد

الكشفمنهجالصوفيةاعتبرتوقد،والسنةللكتابالمتبعةالإسلاميةالأمةعليه

لذلك،-بزعمهم-اليقينإلىموصلأوطريقآ،المعرفةمناهجأرقىمنعندها

عنها،الناسورغبوافيهاوزهدواالشرعيةبالعلومالاهتمامالصوفيةغلاةأهمل

والعقل،النقلعلىالاعتماددونالإلهاميةاللدنيةالعلومعلىلاعتمادهموذلك

والخطراتالذوقمنإليهيوصلوماالكشفمنهجباتخاذأتباعهموحثوا

التلقيمناهجمنوغيرهاوالهواتفوالرؤىوالإلهاموالمعراجوالإسراء

.(1)"عندهم

يتصؤرلممنهمأحدأأنعلىكلهمالطريقأشياخدرج)قد:القشيريقال

الذيالكشفمقامإلىعولهووالشريعةعلومفيتبخرهبعدإلاللطريققط

لتأييدهاغيرهمحججمنأظهرالقومحججفإن،...الاستدلالعنبهيستغنى

.(2)"بالكشف

الاستدلاليمكنلاالصوفيةلدىالكشفطريقة"إن:الكلاباذيوقال

نازلمنإلايعرفهاولاالمواجيد،طريقعنهي!انما،والحسبالعقلعليها

.(75)صالصوفيةوأباطيلحججدحضفيالعلميةالردود(1)

.(1/63)الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار(2)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"المقاماتتلكوحلالأحوالتلك

.(2)"تعالىاللهبلقاءالفوزوهوالأكبر،الفوزبابالكشف":الغزاليوقال

يأتي:ماذلكملامحيصؤرماوأبرز

والوجد:والذوقالكشفحقيقة-1

حقيقته-وغيرهماوالذوقالوجدمنإليهيوصلوما-الصوفيالكشف

جميعآ،السماواتفيماليعلموبصرهالصوفيقلبأمامالحجبرفععندهم

السماءمنماءقطرةتقعولا،بنظرهإلاورقةتسقطفلاجميعأ،الأرضفيوما

الصوفي،بعلمإلامتحركيسكنأوساكنيتحركأومولوديولدولا،بعلمهإلا

الأرضفيشيءعلميعجزهولا،بابأمامهيوصدولا،حجابأمامهيقففلا

يعلمهوبل،بساعةساعةالمحفوظاللوحفييكتبمايعلمفهوالسماء،فيولا

منذكانوماذا،الكتابأمفيوماذا،المحفوظاللوحكتبقلموأيلغةبأي

شيء،بكلعلمأاللهمقامفيأنفسهمفجعلواالأبد،إلىسيكونوماذاالأزل

.والأرضالسماواتفيبماوإحاطة

يعرفيصيرحتىالأعمالفيالإخلاعىمقامأحديبلغ"لاالخواع:قال

.(3)"رخأبلادفيبيوتهمقعورفيالناسيفعلهماوينظرالجدار،وراءما

:فيقولالدرجةهذهإلىوصوتهنفسهعنالدباغالعزيزعبدويحكي

الثهوعرفنا،الفتح-دتهوالحمد-ليوقعأيامبثلاثةعمرسيديوفاة"وبعد

.(001)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(3/21)الدينعلومإحياء(2)

.(1/591)الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

رجبمنالثامنالخميسيوموذلكالشكر،ولهالحمدفلهنفوسنابحقيقة

يدعلىتعالىاللهفرزقنيدارنامنفخرجت،وألفومائةوعشرينخمسةعام

إلىبهوقدمتالحوتفاشتريت،موزوناتأربععبادهمنبعفالمتصدقين

بالزيتلناواقدمحرزهمبنعليسيديإلىاذهب:المرأةليفقالتدارنا،

ثمقشعريرةدخلتنيالفتوحباببلغتفلمافذهبت،الحوتهذابهلنقلي

والحالذلكعلوأناأمشيفجعلتكثيرا،يتنمللحميجعلثم،كثيرةرعدة

طريقفيوهو-بهالثهنفعنا-علالبنيحمىسيديقبرإلىبلغتأنإلىيتزايد

عظيمااضطرابايضطربصدريوجعلالحالفاشتد،حرزهمبنعليسيدي

خرجثم،شكغيرمنالموتهوهذا:فقلت،لحيتيتضربترقوتيكانتحتى

أطولصارتحتىتتطاولذاتيجعلتثم،الكسكاسبخاركأنهذاتيمنشيء

فرأيتيدي،بينكأنهاوتظهرليتنكشفالأشياءجعلتثم،طويلكلمن

النصرانيةورأيتالبر،هذافيماكلورأيتوالمداشر،والمدنالقرىجميع

السبعالأرضينورأيتالبحور،جميعورأيتحجرها،فيوهوولدهاترضع

ماأنظروأنافوقهاوكأنيالسماءورأيت،ومخلوقاتدوابمنفيهنماوكل

ذلكفجاءجهة،كلمنيجيءالذيالخاطفكالبرقعظيمبنوروإذافيها،

وأصابنيوخلفيأماميومنشماليوعنيمينيوعنتحتيومنفوقيمنالنور

إلىأنظرلئلاوجهيعلىورقدتفبادرت،متأنيظننتحتىعظيمبردمنه

تبصر،والرألستبصر،العينعيونا:كلهاذاتيرأيترقدتفلماالنور،ذلك

فوجدتهاعليالتيالثيابإلىونظرتتبصر،أعضائيوجميعتبصر،والرجل

وجهيعلىالرقادأنفعلمت،الذاتفيسرىالذيالنظرذلكتحجبلا

الحالةبمثابةوصرتوانقطعساعةعليالأمراستمرثمسواء،حدعلىوالقيام

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالهممنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"الوأعليهاكنتالتيالأولى

الثهصلوات-والأنبياءالرسلجميع!فرأيت:الجيليالكريمعبدوقال

وملائكة،والمقربين،العالينوالملائكةوالأولياء-أجمعينعليهموسلامه

الأمورحقائقعنوكشفتجميعها،الموجوداتروحانيةورأيتالتسخير،

نأالكونيسعلاإلهيةبعلوموتحققتالأبد،إلىالأزلمنعليههيماعلى

.(2)"فيهنذكرها

مصدرأعلىبل،والعلمالتلقيمصدرهووالوجدوالذوقالكشف-2

عندهم:طرقهوبيان،لذلك

يعلمهالاوالحديثالقرآنفيمعانلهيكشفالصوفيأنالصوفيةزعم

ينقلونهاالتيوالآثاروالقراطيسالظاهربعلماءسموهمالذينالشريعةعلماء

وشمألونهأحيانأ،ومنامآأحيانأ،يقظة!ووبالرسولفيلتقونهموأما،الموتىعن

.العلومهذهمنهويستفيدون

الخضرعننأخذهاوالسنةالكتابفيليستعلومألناإنفقالوا:ترقواثم

فموسى،الشريعةبهذهالأولياءيمدالذيوهو،الباطنشريعةعلىهوالذي

يجوزباطنةشريعةعلفهوالخضروأما،ظاهرةشريعةعلىوالأنبياءومحمد

حملهملمنالسفينةوكسر،ذنببغيرالغلامقتلفقدالظاهر،فييجوزلامافيها

الظاهرأهلينكرههذاومثل،إليهمأساءلمنمنهإحسانأالجداروبنى،نوالبغير

.(1-ه41)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(97)عوالأوائلالأواخرمعرفةفيالكاملالإنسالن(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةاث!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ونتعلمبنايلتقيوهوالخضرشريعةعلىالباطنفيونحن،موسىأنكرهكما

لجهلهم.الظاهرأهلينكرهاخاصةعلومأمف

ققكمنالعلومهذهتلقواأنهمفيزعمونالكذبهذافييترقونوتارة

الوحي.ملكمنعلومه!محمدتلقىكماالإلهام

وأنها،وساطةوبلارأسأاللهمنعلومهمتلقواأنهميزعمونوأخرى

بأرواحهم،الأزلفيالأمرمطالعونوأنهمرأسأ،اللهمننفوسهمفيانطبعت

بغيربأرواحهمكذلكيرونه،الحالعليهيكونكمايرونهالأبدفيوالأمر

تحتها.وماوالأرضفوقهاوماالسماواتتصلهمتهموأن،وساطة

الصحابة،درجةعنرفعتهموالوجدوالذوقالكشففيدرجتهم-3

ذلك:منأعلىبلالأنبياء،درجةإلىوأوصلتهم

المقطعةالحروفأسراريعلمونأنهمفزعمواكشفهمدائرةالمتصوفةوشح

ويجتمعونحقيقتها،علىيروونهاالأنبياءوقصص،الكشفبطريقالقرآنمن

كثيرةفوائدفيفيدون،منهمكانوماقصصهمتفاصيلعنويسألونهمبالأنبياء

دائمأوإياهمافهموالنارالجنةوأما،القرآنفيفعلأمنهاموجودهومماأعلى

عليهاأحدهمبصقلوالنارلأن؟عيونهممنأصلأساقطتانهمابل،العينرأي

شركإليهافالنظرالجنةوأما،-منهموغيرهيزيدأبوقالكما-لأطفأها

الأنبياءوقفبحرأخضنا:قائلهمقالحتى،فقطاللهإلىينظرونلأنهموكفر،

الأنبياء.لدىمماوتحقيقأمعرفةأعظمنفسهفجعل،بساحله

هميعلمونهاالتيهيالحقةالصحيحةالقرآنمعانيأنالصوفيةزعم-4

والوجد:والذوقالكشفطريقعن
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!كجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والوجد-والذوقالكشفطريقعن-بزعمهمعرفواأنهمالمتصوفةادعى

العصور،مرعلالأمةوعلماء!ووالنبيأصحابيعرفهاالتيغيرمعانيللقرآن

كثيرةعلومأفيهوأنأخرىمعانيللقرآنكشفهمطريقعنهماكتشفواوأنهم

.(1)غيرهميعلمهالاجدأ

نإ-التاليالمطلبفينماذجهاستأتيالأخيرةالثلاثةالعناصروهذه

.-للهاءشا

!ح!!!!6!ص!

.(481-471)رعوالسنةالكتابضوءفيالصوفيالفكرانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثانيالمطلب

والذلهقوالوجدبالكشفوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

والخضر!ضوالأنبياء!وووالني-سبحانه-اللهعنالتلقيدعوى

والوجدبالكشفوالبدعةالأهواءأهلعليهيستدذماأهئمالأمرهذايعذ

ومنها:،وأغراضهمأهدافهمكلتحقيقإلىيتوضلونبذلكإنهمإذ؟والذوق

ورسوله.اللهأحبهماهوعليههمماأنإثبات

جميعأ.والرسلللأنبياءموافقونعليههمفيماأنهم

والأباطيل.الخرافاتمنبهيأتونماكلشرعيةيثبتونبذلكأنهم

مايعلمولم،إليهوصلواماإلىيصللمبأنهلهممعارضأقيدفع

لهم.التسليمأوالسكوتإلالهفليس،علموه

.وأحباؤهالثهأولياءأنهمبإيهامهمأتباعهمعلىالمطلقةالسيطرة

بعد-الكتابهذافيالناظرمنألتمس"ثم:الجيليالكريمعبديقول

سنةأوالثهبكتابمؤيدوهوإلاالكتابهذافيشيئأوضعتماأنيأعلمهأن

فليعلموالسنةالكتاببخلافكلاميفيشيءلهلاحإذاأنه-!ووالثهرسول

لأجله،الكلاموضعتالذيمراديحيثمنلامفهومهحيثمنذلكأن

ويحصل،بمعرفتهعليهتعالىاللهيفتحأنإلىالتسليممعبهالعملعنفليتوقف

نبيه.سنةأوتعالىاللهكتابمنذلكشاهدله
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ذلك،معرفةإلىالوصوليحرملاأنالإنكار:وتركهناالتسليموفائدة

سبيلولامنكرأ،دامماإليهالوصولحرمهذاعلمنامنشيئآأنكرمنفإن

أولبالإنكارمطلقأذلكإلىالوصولحرمانعليهويخشىبل،ذلكغيرإلى

والتسليم.الإيمانإلالهطريقولا،وهلة

لامالأجللا،ضلالةفهووالسنةالكتابيؤيدهلاعلمكلأنواعلم

ولكن،والسنةبالكتابمؤيدأنفسهفيالعلميكونفقد،يؤيدهمالهأنتتجد

محلهمنبهمتكلهتتناولهأنتستطيعفلن،فهمهمنمنعتكاستعدادكقلة

بهالعملوعدمالتسليمهذا:فيفالطريق،والسنةبالكتابمؤيدغيرأنهفتظن

.(1)"إليهبيدكاللهيأخذأنإلىإنكارغيرمن

علىوالذوقوالوجدبالكشفالقوماستدلالاتمننماذجوهذه

والخضر:!شلأنبياءوا!ىوالنبي-سبحانه-اللهعنالتلفي

:-سبحانه-اللهعنالتلفيأولأ:

العربيبنالدينمحعيالشيخأرسلهارسالةرأيت"وقد:الشعرانيقال-1

درجتهنقصفيهالهيبينالتفسير،صاحبالرازيالدينفخرللشيخ!ت

إليهمانتهتالذينالعلماءفيمذكورالرازيالدينفخروالشيخهذا،العلمفي

نأ!اياكالثهوفقناأخييااعلمجملتها:من،العلومعلىالاطلاعفيالرياسة

واسطةبلا!اللهعنعلمهيكونحتىالعلممقامفيعندنايكمللاالرجل

الأخذعنبرحفماشيخأونقلمنمستفادأعلمهكانمنفإنشيخ،أونقلمن

.(21-11)صالكاملالإنسان(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

معرفةفيعمرهقطعومن،!اللهأهلعندمعلولوذلك،المحدثاتعن

بالمحدثاتالمتعلقةالعلوملأن،!ربهمنحظهفاتهوتفاصيلهاالمحدثات

يدعلىسلكتأخيياأنكولوحقيقتها،إلىيبلغولافيهاعمرهالرجليفني

عنهفتأخذ،تعالىالحقشهودحضرةإلىلأوصلك!الثهأهلمنشيخ

سهرولانصبولاتعبغيرمنالصحيحالإلهامطريقمنبالأمورالعلم

نظرعنلاوشهود،كشفعنكانماإلاعلمفلاا!لآ،الخضرأخذهكما

يقول!تالبسطامييزيدأبوالكاملالشيخوكان،وتخمينوظنوفكر

علمناوأخذناميت،عنميتأالرسومعلماءمنعلمكمأخذتم:عصرهلعلماء

.(1)"يموتلاالذيالحيعن

منمشاهداتهبعضفييزيدأبارأىأنهمعاذبنيحيىعن"ويحكى-2

معأخمصيهرافعا،قدميهصدورعلىمستوفزأالفجرطلوعإلىالعشاءصلاةبعد

ثم:قال،يطرفلابعينيهشاخصا،صدرهعلىبذقنهضاربا،الأرضعنعقبيه

المشيفأعطيتهمطلبوكقوماإناللهم:فقالقعدثمفأطاله،السحرعندسجد

قوماوإنذلك،منبكأعوذ!اني،بذلكفرضواالهواءفيوالمشيالماءعلى

وإنذلك،منبكأعوذوإني،بذلكفرضواالأرضطئيفأعطيتهمطلبوك

ذلك.منبكأعوذ!اني،بذلكفرضواالأرضكنوزفأعطيتهمطلبوكقوما

يحى؟،:فقالفرآنيالتفتثمالأولياء،كراماتمنمقاماوعشريننيفاعدحتى

فسكت،حين،منذقلت:ههنا؟،أنتمتىمنذ:فقال،سيدييانعمقلت:

الفلكفيأدخقنيلك،يصلحبماأحدثك:فقالبشيء،حدثني،سيدييا:فقلت

.(1/11)للشعرانيالكبرىالطبقات(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيةش!لاأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ثم،الثرىإلىتحتهاوماالأرضينوأرانيالسفليالملكوتفيفدورنيالأسفل

إلىالجنانمنفيهاماوأرانيالسمواتفيبيفطوفالعلويالفلكفيأدخلني

فقلت:،لكأهبهحتىرأيتشيءأيسلني:فقاليديهبينأوقفنيثم،العرش

تعبدنيحقا،عبديأنت:فقال،إياهفأسألكأستحسنتهشيئارأيتما،سيدييا

ذلكفهالني:يحيىقالأشياء،فذكرولأفعلن،بكلأفعلنصدقا،لأجلي

قالوقدبهالمعرفةسألتهلايتم،سيدييا:فقلتمنه،وعجبتبهوامتلأت

،!ويلكاسكت:وقالصيحةبيفصاح:قالشئت؟،ماسلني:الملوكملكلك

.(؟)"سواهيعرفهأنأحبلاحتىمنيعليهيخزث

يدنيهفكان،ببعفالمريدينمعجباكانالنخشبيترابأباأن"وحكي-3

يوما:ترابأبولهفقال،ومواجدتهبعبادتهمشغولوالمريدبمصالحهويقوم

قوله:منترابأبوعليهأكثرفلما،مشغولعنهإني:فقاليزيد،أبارأيتلو

قديزيد؟،بأبيأصنعما!ويحك:فقالالمريدوجدهاجيزيد؟أبارأيتلو

أملكولمطبعيفهاج:ترابأبوقاليزيد،أبىعنفأغنانيتعالىالثهرأيت

أنفعكانواحدةمرةيزيدأبارأيتلو،؟!بالتهتغتر،!ويلك:فقلتنفسي

وكيف:فقالوأنكرهقولهمنالفتىفبهت:قال،مرةسبعينالثهترىأنمنلك

مقدارك،علىلكفيظهرعندكتعالىاللهترىأما،!ويلك:لهقالذلك؟،

.(2)"قلتمافعرف،؟مقدارهعلىلهظهرقداللهعنديزيدأباوترى

.(4/356)الدينعلومإحياء(1)

.(4/653)السابقالمصدر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ومنامأ:يقظةعووالنبيعنالتلقيثانيأ:

،المنامفي!ىالنبيرؤيةيدعونالصوفيةأنسابيى)1(موضعفيتقدم

ذلك:نماذجومنأيضأ،يقظة!ررؤيتهاذعوابل،بذلكيكتفوالملكنهم

اليمنببلادجماعةثمأنالشناويمحمدالشيخ"أخبرني:الشرانيقال-1

بذلك،المريدفيلقنون!ص،اللهرسولعلىوالسلامالصلاةبتلقينسندلهم

يجتمعيصيرحتىمنهايكثريزالفلا!كل!نوو،اللهرسولعلىبالصلاةويشغلونه

منشيخهالمريديسألكماوقائعهعنويسألهومشافهةيقظة!ووبالنبي

الأشياخجميععنويستغنيقلائلأيامفيبذلكيترقىمريدهموأن،الصوفية

.(2)"هغبتربيته

بهذهصافحتما"والثه:الشاذليشيخهعنالمرسيالعباسأبووقال-2

.(3)"!الثهرسولإلااليد

حش:الأنبياءعنالتلقيثالثأ:

،والمشاهداتالمكاشفاتتبتدئالطريقةأول"ومن:الغزاليقال-1

أصواتأ،ويسمعونالأنبياء،وأرواحالملائكةيشاهدونيقظتهمفيأنهمحتى

.(4)"دئاوفمنهمويقتبسون

الباديةفيرأىأنهأدهمبنإبراهيمعنالقشيريالقاسمأبووذكر-2

السابق.المبحثمنالثانيالمطلبمنالثامنالمسلكانظر:(1)

.(1/32)القدسيةلأنوارا(2)

.(95)صالمننلطائف(3)

.(05)صالضلالمنالمنقذ(4)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

"إنما:لهفقالالمميلأالخضرفرأى،بعدهبهفدعا،الأعظمالثهاسمعفمهرجلأ

.(1)"الأعظماللهاستمداوليأخيعفمك

الخضر:عنالتلفيرابعأ:

عليهأجمعتقدالخضربقاءأن"واعلم:السكندرياللهعطاءابنقال-1

إلىذلكواشتهر،عنهوالأخذلقاؤهعصبركلأولياءعنوتواتر،الطائفةهذه

.(2)"جحدهيمكنلاالذيالتواترحدإلىالأمربلغأن

منرأيتهمابأعجبحدثناالخواع:لإبراهيمقالبعضهمأنوحكي-2

علييفسدأنفخفت،الصحبةفسألنيالخضر،!لقينيلهم:فقالأسفار؟،

.(3)"ففارقتهإليهبسكونيتوكلي

سيديبهاليأوصىالتيالأمانةلبست"منذ:الدباغالعزيزعبدوقال-3

الخالصة،العبوديةإلىالتشوفقلبيفيالثهألقىليقالماوفهمتالفشتاليالعربي

ويشيرونالناسيشيخهبأحدسمعتفما،البحثغايةعنهاأبحثفجعلت

يضيقمدةأورادهعلىودمتشيختهفإذا،وشيختهإليهذهبتإلابالولايةإليه

مامثلمعهليفيقعفأشيخهغيرهإلىأذهبثمفأتركه،زيادةأرىولاصدري

متحيرافبقيت،ذلكمثلليفوقعغيرهماإلىأذهبثمفأتركه،الأولمنوقع

فيجمعةليلةكلأبيتوكنت،وعشرينإحدىسنةإلىتسعسنةمنأمريفي

يبيتمنمعالبردةأقرأوكنتحرزهم،بنعليسيديالصالحالوليضريح

.(64)صالقشيريةالرسالة(1)

.(81عر)المننلطائف(2)

.(042)صالقشيريةالرسالة(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهم!نةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

كالعادةالجمعةليلةطلعتليلةذاتكانفلما،جمعةليلةكلنختمهاحتىبه

تحتجالسارجلافوجدتالروضةمنخرجتثموختمناها،البردةفقرأنا

بأمورويكاشفنييكلمنيفجعل،الروضةباببقربالتيالمحررةالسدرة

أعطني،سيدييا:فقلت،!بالتهالعارفينالأولياءمنأنهفعلمت،باطنيفي

فيعليهألحفجعلتأخر،أمورفيعنييتغافلفجعلالذكر،ولقتيالورد

أتركلاحتىالصحيحالعزممنييستخرجأنومقصوده،يمتنعوهوالطلب

الصومعةفيالغباروظهرالفجرطلعأنإلىكذلكمعهأزلفلم،منهأسمعما

اللهعهدفأعطيف،تتركهلاأنكاللهعهدتعطينيحتىالوردأعطيكلا:فقال

قبله،شيختمنأورادمثليعطينيأنهأظنوكنت:قال،أتركهلاأنيوميثاقه

بنمحمدسيدنابجاهرثيااللهم:آلافسبعةيومكلاذكر:لييقولبهفإذا

،الآخرةقبلالدنيافياللهعبدبنمحمدسيدناوبينبينياجمع!عاللهعبد

فقالى،الروضةقيمالهواريمحمدبنعمرسيديعلينافخلطقمنا،ثم:قال

سيديهوعمر:سيديفقالخيرا،بهأوصيكهذافيأنشأثمالرجلذلكله

أتدري:الآخرةإلىوانتقالهروحهخروجعندعمرسيديليفقال:قال،سيدييا

:فقال،سيدييالا:فقلت،؟المحررةالسدرةعندالذكرلقنكالذيالرجلمن

:قالعمر،سيديليقالماعلمتعلياللهفتحفلماالسلأ،الخضرسيدناهو

الليل،جاءحتىكملففماالأولاليومفيعليفثقلالذكر،ذلكعلىفبقيت

عندأكملهكنتحتىمعهتصطحبوذاتيفشيئاشيئاعلييخفجعلثم

الخفةفيزادثم،الضحىعندأكملهكنتحتىعلييخفجعلثم،الزوال

.(؟)"الشمسطلوععندأكملهصرتحتى

.(18)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمسلك

أهلهاإلايفهمهالاغامضةعباراتوالذوقوالوجدالكشفتضمين

:والذوقوالوجدبالكشفاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهليسلكهمما

معهمكانمنإلامنهاالمنزىويدركيفهمهالاوعبارالمحبكلماقيفيهيدرجواأن

منها:أمور،عدةنفوسهمفييغرسواأنهوبذلكمرادهموكأن،طريقتهمعلى

هوبل،للعقلولاللنقليخضعلا(التصوف)طريقالطريقهذاأن-

معانيهفتكون،والذوقوالوجدالكشفحالفيإياهاللهيلهمهممابحسب

هم.يبينونهاالتيومعانيهاالغامضةالألفاظتلكمنيذكرونهمابحسب

وصلفقدوالذوقوالوجدالكشفحالفيالكلماتبهذهنطقمنأن-

دونه.أوسواهعخنبهاتفزدقدعلئةمراتبإلى

عليهم؟السلوكأخذوقصربهموتقييدهمبشيوخهمالمريدينربط-

منهم.يتلقونهماخلالمنإلاالغامضةالعباراتتلكيفهموالنلأنهم

والعباراتالألفاظتلكسمعفمنومريديهم،طائفتهمعلىعلومهمقصر-

يفهمها.لمغيرهممنالغامضة

فهمماأنهفيزعمون،عليهمالرذأونقدهمأرادمنكلعلىالاحتيال-

تقديسأهلحالذلكفيوحالهم،الصحيحالمعنىإلاأرادواماوأنهم،كلامهم

علىصحيحةألفاظأاستعملواأوأنفسهمعندمنألفاظأابتدعواالذينالعقل

.(1)مهبخاصةاصطلاحالمحب

.(631)صالتصوففيدراساتوانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نماث!ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

الأدلةوذكرلهوالتقعيدالمسلكهذاتقريرالصوفيةقواعدتضمنتوقد

ذلك:ومن،عليه

أهله.لغيرالعلم!بذل-1

فيويضعهقدرهحقيقدرهإذله،تأهللمنبذلهبلزومتقفيالشيءأهلية

علىلهحاملايكونأو-الغالبوهو-يضيعهفقدبأهلليسومن،محله

أهله:لغيرعلمهمبذلفيالصوفيةاختلفثمومن،-النادروهو-نوعهطلب

.وغيرهالثوريمذهبوهو،لأهلهلاإيبذللا:قائلفمن

غيرإلىيصلأنمنجانباأحمىوالعلم،أهلهولغيرلأهلهيبذل:قائلومن

.(1)ا3هثلةخزالجنيدمذهبوهو،أهله

عقولهم.قدرعلالناس"مخاطبة-2

عمومهفيغيرهمنبأولىالتصوففليس،ويعميخصماعلمكلفي

عمومأكل،منبالمعاملاتالمتعلقةالثهأحكامبذليلزمبلوخصوصه،

يسألك:خةلثهللجنيدوقيل،...قائلهقدرعلىلاقابلهحسبعلىذلكوراءوما

:فقالهذا؟تجيبمابخلافهذافتجيب،الواحدةالمسألةعنالرجلان

.(2)"(السائلقدرعلى)الجواب

عمنها.بالخاالتعلقمنالعواموحمايةالصوفيةعلومعلى!الغيرة-3

ذلكومن،عمومهعنالحكمبتخصيصيقضيالواقعفيالنسباعتبار

.(28)ص(51:)القاعدةلزروقالتصوفقواعد(1)

.(03)ص(71:)القاعدةالسابقالمصدر(2)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

بماالتعلقمنالعوامعقولوحمايةالإنكار،منالقومعلومعلىالغيرةوجود

منها،يخصماكثرةمعهذالتخصيصها.القصدوجودعلىحاملمنهايخص

يذكلوأعط.فافهم،ذلكغيرأودعوىأووعملا،علمافيهالغلطومداخل

والحقائقللعابدينوالفوائدللمريدينوالأحوالللعامةفالأعمال.حقهحكم

آكل،لهأنتماإلالكوليسالمستمعينلعائلةقوتوالعباراتللعارفين

.(1)"فافهم

.التصوفعلمتحصيل!كيفية-4

نأثبتوقد،لتحصيلهأقربمظانهمنوقصدهوجههمنالشيءطلب

الطلب،بمعتادتناللا،اختصاصيةومواهب،إلهيةمنحالصوفيةعلومدقائق

ثلاثة:وهو،ذلكوجهمراعاةفلزم

الاستطاعة.قدرعلمبماالعملأولها:

الهمة.قدرعلىالفتحفياللهإلىاللجأ:الثاني

الفهمليجريالسنةلأصلالرجوعحالالمعانيفيالنظرإطلاق:الثالث

.(2)"الفتحويتيسرالخطأوينتفي

.العبارةتحتملهولاالإشارةتتناولهماالتصوفعلم"من-5

تفيدهوما،...بهأتىفيمامنابهنابمنأو،الشارععنبتعلمإلاعلملا

هوثم،العقولويوسعالصدورويشرحالأصوليوافقفهمهوإنماالتقوى

.(23)ص(91:لقاعدةا)التصوفقواعد(1)

.(63)ع(32:لقاعدةا)لسابقالمصدرا(2)
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نقضفيالهممنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

،العبارةدائرةتحتيدخللاماومنه،الأحكامدائرةتحتيدخللمامنقسم

إليهأشارت!انالضمائر،تفهمهلاماومنه.الإشارةتتناولهمماكانوإن

.(1)"متلقيهعندوتحقيقهمشاهدهعندوضوحهمع،الحقائق

المعاني"يشهدون:فقالالسماععندالصوفيةوجدعنرويموسئل

ثم،الفرحمنبذلكفيتنعمونإلمن،إلمن:إليهمفتشيرغيرهمعنتعزبالتي

منومنهم،ثيابهيخرقمنفمنهمبكاء،الفرحذلكفيعودالحجابيقطع

.(2)"قدرهعلىإنسانكل،يبكيمنومنهم،يصيح

الشبلي:وأنشد

ربوىسماويشينيعلملهنفادلاعلمالتصوف"علم

.(3)"الخصوصيوالصنعالجزالةأهليعرفهاللأربابئدالفوافيه

ولكل،متفاوتةأحوالوبينهما،ونهايةبدءمقاملكل"ثم:الكلاباذيوقال

نفيماكلوليس،ونفيإثباتمقامكلومع،إشارةحالكلوإلى،علممقام

كماوهو،دونهفيمامثبتاكانفيهأثبتماكلولا،قبلهفيمامنفياكانمقامفي

الأمانةإيمانفنفى،(4)"هلأمانةلالمنإيمان"لا:قالأنهحروالنبيعنروي

وأ،الأمانةمقامحلواقدكانواإذ؟ذلكأدركواوالمخاطبونالعقد،إيمانلا

.(63)ص(52:عدةلقاا)التصوفقواعد(1)

.(531)صالقشيريةالرسالة(2)

.(06)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(3)

صحيحفيالألبافيوصححه،(60412)رقم(3/135)المسندفيأحمدالإمامأخرجه(4)

.(3/88)والترهيبالترغيب
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبا!لصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

لهم.فصرحأحوالهمعلىمشرفاالممحلأوكان،فوقهماإلىجاوزوه

وأثبت،فيهفنفىمقامعنوعبر،السامعينأحوالعلىيشرفلممنفأما

مثبتاالقائلنفاهالذيوكان،المقامذلكيحللممنالسامعينفييكونأنجاز

وأقائلهفخطأ،العلمأثبتهمانفىأنهالسامعوهمإلىفيسبق،السامعمقامفي

.كفرهوربما،بدعه

علومها،فيألفاظعلىالطائفةهذهاصطلحت،كذلكالأمركانفلما

يحللمالذيالسامععلىوخفي،صاحبهفأدركهبها،ورمزوابينهمتعارفوها

بقصورعليهافيحكمنفسهإلىويرجعفيقبلهبالقائلظنهيحسنأنفإما،مقامه

منلهأسلموهذا،الهذيانإلىوينسبهقائلهفيهؤلعرربهظنهيسوءأوعنه،فهمه

.وإنكارهحقرد

المتصوفة-أيها-بالكمماعطاء:بنالعباسلأبيالمتكلمينبعضقال

هلالمعتادإ،اللسانعنوخرجتم،السامعينعلىبهاأغربتمألفاظااشتققتمقد

فعلناما:العباسأبوفقال،؟المذهبلعؤارسترأو،للتمويهطلبإلاهذا

طائفتنا")1(.غيريشربهاكيلاعلينا،لعزته؟عليهلغيرتناإلاذلك

الصوفيةكتبمنكتابأفيإلىالرجوعيمكن:المسلكهذاعلىوللتدليل

لاجدآكثيرةعباراتفيهاالقارئفسيجد،(وأخبارهموقصصهم)قواعدهم

معانيبيانفييؤلفواأنبأعيانهمحداممايفهمها،أومعانيهايتصورأنلهيمكن

فيوالقشيري،()اللمع:فيالطوسيأمثالفعلكما،والعباراتالألفاظتلك

لأحديمكنلاثم،(التصوفأهللمذهب)التعرف:فيوالكلاباذي،رسالته

.(61-06عر)التصوفأهللمذهبالتعرف(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

فيأئفتالتيالقواميستلكإلىبالرجوعإلاكلامهميفهمأنالطائفةغيرمن

.مجلداتثلاثةفيطبعالذي(الصوفي)المعجم:ومنها،وعباراتهممصطلحاتهم

أهلمنالقادرعبد"كان:فقالالسمعانيذكرهما:الوقائعأغربومن

دائمالذكر،كثيرخير،دتنصالحفقيه،عصرهفيوشيخهمالحنابلةإمامجيلان

وكان،الدباسحماداالشيخوصحبالمخرمي،علىتفقه،الدمعةسريعالفكر،

أصحابه،بينوقعدفخرج،لزيارتهمضيناله،بنيتمدرسةفيالأزجببابيسكن

أصحابهأنذا:منوأعجبشيئا،منهفهمتمادرسافألقى،القرآنوختموا

.(1)"وعبارتهبكلامهلإلفهمفهموافلعلهم،الدرسوأعادواقاموا

وهب(وابنورويموالنوري)الجنيدالصوفيةأساطينمنأربعةواجتمع

أثرولامنهمأحديتحركفلموأكثرهالليلبعضفمضى،سماعفيوغيرهم

أرىولاقزآيمزالسماعهذا،القاسمأباياللجنيد:النوريفقال،القولفيه

قرتمزمخت!ب!هابئيذيرؤجمىآتجالؤترى!،الحسينأبايا:الجنيدفقال،!يظهروجدأ

بلغتما:النوريفقال،؟عليكأثرماالحسينأبايافأنت،!88النمل:9(آلمثحاب

دونبالإشارةالرمز:فقال،؟فيهمقامكوماالجنيد:فقال،السماعفيمقامي

حضرمنجميعفقام،بيديهوصفقوثبثم،الإيضاحدونوالكناية،الإفصاح

.(2)ساعةبقيامه

.(02/144)النبلاءأعلامسير(1)

.(11)صالملقنلابنالأولياءطبقات(2)
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جم!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الضالثالمسلك

والفضائلالأدلةوالذوقوالوجدالكشفتضمين

صحتهاتثبتالتيوالمزايا

الكشففيقصصهمفييديىجواأنعلىوالبدعةالأهواءأهليحرص

نأيستطيعونماوالفضائلوالمزاياالأدلةمنوالذوقالوجدفيوأحوالهم

.والذوقوالوجدالكشفأصلصحةعلىبعدفيمابهيستدلوا

ذلك:منذكروهفمما

نفسه:الكشففيوالخطأالخلللمعرفةالسبيلهوالكشف-1

رسولرؤيةعن"انقطعت:الشافليالمواهبأبيشيخهعنالشعرانيقال

عندفبيشفعشيخيإلىبقلبيفتوجهت،بذلكغمليفحصلمدة،!كضووالله

،أرهفلمفنظرتأنا،ها:فقال!ى،الثهرسولعندهفحضر!رو،الثهرسول

الظلمة،عليهغلبت،!الثهسبحان:والسلامالصلاةعليهفقال،رأيتهما:فقلت

إدحاضفيجدالوبينهمبينيووقع،الفقهفيجماعةبقراءةاشتغلتقدوكنت

الفقه،اللهرسوليا:فقلتفرأيته،بالفقهالاشتغالفتركتبعفالعلماء،حجج

.(؟)"الأئمةبينأدبإلىيحتاجولكن،بل:قال،!شريعتكمن

:!الكشفصحةلمعرفةالسبيلهوالكشف-2

والمعارفالعلومجميعالثهوهبني:مريديهلأحدالخرقانيالحسنأبوقال

.(1/387)الكبرىالطبقات(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

نإثم،مريدهيصذقهفلم!وو.الثهرسولعلىالحديثوقرأتأضيآ،كونيمع

.(1)الرجلصدق،الرجلصدق:يقولوسمعهالمنامفي!ووالنبيرأىالمريد

الشفاء:أسبابمنالوجدحالة-3

يمنعهوالدهوكان،حدثفصحبه،أصبهانعثمانبنعمرودخلإنهقيل

إلىالحدثفنظرقؤال،مععمروعليهفدخل،الصبيفمرض،صحبتهمن

:فقالشيئأ،يقوللهقل:وقالعمرو،

فأعودعبدكمويمرض،منكمعائديعدنيفلممرضتليما

:فقال،دتهبحبكزدنى:للقوالوقالوقعد،فراشهعلىالحدثفتمطى

شديدعليعبدكموصدودصدودكمعليمرضيمنوأشد

عهودأقولبماعليولكمبغيركمالفؤادعلقلاأقسمت

.(2)معهموخرنخ!،قامحتىالبزبهفزاد

الكشف:صحةعلىالوجدبحالالاستدلال-4

ترىألا،الحقمنمكاشفاتالوجدإنأيضأ:قيل"وقد:الطوسيقال

.(3)"والشهيقالزفيرمنهويظهرفيتحركساكنأيكونأحدهمأن

اللهيرىأنهادعىشخصله"رفعأنهالجيليبكرأبيعنالشعرانيوذكر

عنونهاهفانتهره.نعم:فقال.؟عنكيقولونماأحق:فقال،رأسهبعيني!

.(151)صالتصوففيدراساتعننقلأ(277)صللعطارالأولياءتذكرة(1)

.(58)صالأولياءطبقات(2)

.(375)صاللمع(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،؟مبطلأمهذاأمحق:للشيخفقيل،إليهيعودلاأنعليهوأخذ،القولهذا

خرقثم،الجمالنورببصيرتهشهدأنهوذلك،عليهملئسمحقهذا:فقال

بنورشعاعهايتصلوبصيرته،ببصيرتهبصرهفرأىلمعةبصرهإلىبصيرتهمن

فقطببصيرتهبصرهرأى!انما،ببصيرتهشهدهمارأىبصرهأنفظن،شهوده

.(1)"يدريلاوهو

رح!!!!اكع

.(1/182)للشعرانيالكبرىالطبقات(1)
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نقضفيالسنة!هلحم!نم*ول:الباب

والبدعةأهل*هواءعند*ستدلالحم!نم

الرابعالمسلك

الولايةعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال

الطريقةوصحةاللدنيوالعلموالعصمة

بالكشفاستدلالهمفيالصوفيةمنوالبدعةالأهواءأهلبهاهتئممما

الذنوبمنوعصمتها،أنفسهمولايةمنيذعونهمايثبتواأن:والذوقوالوجد

الطرقسلوكدونإياهاألهمهمالثهأنيدعونالتيعلومهموصحةوالخطايا،

،-اللدنيبالعلميسقونهماوهو-العلمطلبفيالمسلمينكافةيعرفهاالتي

والمعرفة.اللهإلىالوصولفيطريقهموصحة

علىوأئمتهمالصوفيةمشايخعكليحرالتيهيالأربعةالأموروهذه

كلامهلكانابتداءنفسهإلىذلكنسبواحدأقيأنولو،أنفسهمإلىإضافتها

الصوفيةحالعليهممافائدةإلمااستفادوالكنهم،وجنونوهوسهراءمحض

يدذمايضفنونهافأخذوا،والذوقوالوجدالكشفتقديستجاهوموقفهم

وأالولايةمنبعامةالصوفيةالطريقةإلىأوأنفسهمإلىنسبتهيريدونماعلى

الطريقة.صحةأواللدنيالعلمأوالعصمة

المناميةللرؤىتقديسهممناستفادتهمبيانالسابقالمبحثفيسبقوقد

بعلؤلهتشهدمناماتأومنامآلنفسهيدعيصارأكثرهمأنجهةمن،ذلكفي

الخلق.بينالمكانةورفعةالتصوففيالكعب

قصصألأنفسهمالصوفيةأئمةافتعلفقدهنا،بهقامواماهوعيفوهذا

لانخدعالسامعسمعهلومافيهايسزبواأنعلىحرصواوحوادثومواقف
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ج!نمنقضفيالسنةأهلح!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الذين!الغيبعلىالمطقعينالمعصومينالثهأولياءمنأنهموظنبهم

طريقتهم.وعن

ذلك:ومن

يزيدأبيدعوىمنالمطلبهذامنالأولالمسلكفيذكرهسبقما-1

يأتي:بماخقحهالثهأننفسهعنالبسطامي

.والأرضالسماءملكوتعلىأطلعه.

واسطة.دونمشافهةخاطبه.

حقا".عبدي"أنت:لهبقولهعليهثناؤه.

صدقا".لأجلي"تعبدني:لهبقولهطريقتهبصحةلهشهادته.

بسبب"!ووالنبيرؤيةعقانقطعتأنهمنالشافليالمواهبأبوذكرهما-2

.(1)هبواشتغالهالفقهكتبفيقراءته

العلومجميعوهبهالثهأنمنمريديهلأحدالخرقانيالحسنأبوذكرهوما

.(2)أيفأكونهمعوالمعارف

المزعومتين:القصتينهاتينيسمعلمنيوحيمما

عنه.والتنفيرطلبهعنوالإعراضالعلمتركمنالصوفيةعليهمابصحة.

اللدني.العلمفيودرجتهماالرجلينهذينوبفضل.

.(1/387)للشعرانيالكبرىالطبقاتانظر:(1)

.(151)صالتصوففيدراساتعننقلأ(277)صللعطارالأولياءتذكرةانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

العزيزعبدسيديكلاممن)الإبريز:كتابهالمباركبنأحمدبهملأما-3

عبدسيدهإليهاوصلالتيالرفيعةالدرجةعلىبهاقمماستدلمن(الدباغ

والشكرالحمدولهعلياللهمنلما"فإنه:مقدمتهفيقالأنبعد،الدباغالعزيز

الزاهر،العرفاننجمالباهر،الصوفي،الحافلالغوث،الكاملالوليبمعرفة

والأنوار،القدسيةوالحقائق،السنيةوالعبارات،العليةالإشاراتصاحب

خفاءبعدالطريقةمعالممنشئ،العرشيةوالهمم،الربانيةوالأسرار،المحمدية

الوجيه،الحسيبالشريفأنوارها،خبوبعدالحقائقعلومومبديآثارها،

الطيبتينوالسلالتين،والروحيةالجسميةالطاهرتينالنسبتينذي،النسيب

العلويالمحمدي،والملكوتيةالملكيةالكريمتينوالولايتين،والغيبيةالشاهدية

ومولاناوسيدناشيخنا،العارفينلواءوحامل،السالكينقطب،الحسني

مسعود.ومولاناسيدناابنالعزيزعبد

وقادني،وبهرنيغمرنيماولطائفهوشمائلهومعارفهعلومهمنفشاهدت

وأسرني.بكليتي

محمدومولاناسيدناالشهودوعلمالوجودسيدجانبفيمنهوسمعت

نشأتمنذسمعييطرقلمما،الكريموجاهه،العظيمبقدرهالمعرفةمن!ر

أثناءتعالىاللهشاءإنبعضهوسترى،ديوانفيمسطورارأيتهولا،إنسانمن

.الحسابيومبهأولاهمبهالناسوأعرف،الكتاب

ماأسمائهوعظيمصفاتهوعليتعالىبالتهالمعرفةمنمنهسمعتوكذا

.الخلاقالملكبعطيةإلايدركولا،يطاقولايكيفلا
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!كلجنقضفيالسنةأهلمندكج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

عليهم-الكرامورسلهتعالىاللهبأنبياءالمعرفةمنمفسمعتوكذا

زمانه،فينبيكلمعكانكأنهبهتخصهما-السلاموأزكىالصلاةأففل

وأوانه.عصرهأهلومن

أجناسهمواختلاف،الكرامبالملائكةالمعرفةمنمنهسمعتوكذا

ذلك،علمإلىيبلغونلاالبشرأنأحسبكنتما،العظاممراتبهموتفاوت

هنالك.ماإلىيتخطونولا

السالفةالنبويةوالشرائعالسماويةبالكتبالمعرفةمنمنهسمعتوكذا

العارفينسيدبأنهسمعتهإذاوتجزمتقطعماوالنهارالليلالمتقادمةالأعصار

أجمعين.زمانهأهلأولياء!امام

ونشرحشرمنفيهماوجميعالاخرباليومالمعرفةمنمفسمعتوكذا

،وعيانشهودعنيتكلمأنهسمعتهإذاتعرفماباهرونعيموميزانوصراط

لجنابهوانتسبت،العظمىبولايتهحينئذفأيقنت،وعرفانتحقيقعنويخبر

.(1)"الأحمى

هوليستأليفيفيأكتبهماجميعأن"واعلم:فيقولعربيابنوأما-4

.(2)الالإلهامملكيدعلىروعيفينفثعنهووإنماوفكر،رويةعن

ذلك،منعندنااللهيلقيماعلىإلانذكرهماكلفينعتمدما"فنحن:وقال

.(3)"الوجوهمنالألفاظتحتملهماعلىلا

.(4-2)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(8)صالاكبرالشيخعلومبيانفيالأحمرالكبريت(2)

.(1/187)المكيةالفتوحات(3)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

عنإلاحرفأأالمكيةالفتوحاتكتابه:أيعنيفيهكتبتما"فوالله:وقال

.(1)"كيانيروعفيروحانينفثأو،رباني!القاءإلهيإملاء

نظرعنولااختيار،عنيكنلمالفتوحاتأبوابترتيبأن"واعلم:وقال

.(2)"نسطرهماجميعالإلهامملكلسانعللنايمليتعالىالحقوإنما،فكري

يح!!!!اكع
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

والذوقوالوجدالكشففيالعباراتخفط

والسنةالكتابألفاظببعض

استدلالهمحينأنهم:الصوفيةسلكهاالتيوالتدليسالتلبيسأساليبمن

وقصصهمأقوالهميمزجونوالوجدوالذوقبالكشفتقريرهيريدونماعلى

ذلك:فيمغزاهمومن،والأحاديثالآياتمنباقتباسات

وأنهم،والسنةالكتابعنيخرجوالمأنهموغيرهمأتباعهمإيهام-1

أحكامهما.مقتفونلهما،متبعون

يعرضوالموأنهموبمعانيهما،والسنةبالكتابمعرفةلهمأنإظهار-2

فيهما.التفقهوعنعنهما

معانيهاإلىالصحيحةمعانيهاعنوالأحاديثالآياتتلكتحريف-3

أنفسهم.عندمنابتدعوهاالتي

فأخذنا،السماكبنمحمد"اشتكى:قولهالحوارىأبيبنأحمدعنحكي

الحيرةبيننسيرنحنفبينا:قالنصرانيأ،وكان،الطبيبإلىبهوانطلقناماءه

إلىلنا:فقال،الثوبنقي،الرائحةطيب،الوجهحسنرجلاستقبلناوالكوفة

،إاللهسبحان:فقال،السماكابنماءنريهالطبيبفلانأنريدفقلنا:؟تريدانأين

السماكابنإلىوارجعوا،الأرضبهاضربوا،!اللهبعدواللهولمنعلتستعينون

(ترذؤبآلخيئآنرتتة!وبآئحيئ:وقلالوجعموضععلىيدكضع:لهوقولوا

بذلك،فأخبرناهالسماكابنإلىفرجعنانره،فلمعناغابثم،!1.الإسراء:ه1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:فقال،الوقتفيفعوفي،الرجلقالماوقالالوجعموضععلىيدهفوضع

أذكارابتداع:عنهمالمعروفةعادتهممنفالصوفيةالمنلأ")1(.الخضرذلككان

عنوأخذوهاتعلموهاإنماأنهموادعاء،سلطانمنبهااللهأنزلماوأوراد

طريقعنالكشفادعواهنالكنهمالخضر،أوالأنبياءأو!ووالرسولأوالثه

بأنهمإيهامأ،اللهكتابمنآيةالكشفقصةوضقنوابالخفر،المزعوماللقاء

به.يستشفونللقرآنمحبون

بينيمشيرجلافرأيت،الباديةفي"كنت:المهتديبنالعباسأبووقال

يصليكيف:نفسيفيفقلت،ركوةمعهليس،الرأسحاسر،القذمحافييدئ

مئك!صفنآقافي!يغقم:فقالإليفالتفت:قال!صلاةولاطهارةلهذاما؟الرجلهذا

استغفرتأفقتفلما:قالعلي،مغشيافسقطت:قال،1235البقرة:(أقآخذروة

فإذا،بعفالطريقفيأمشيأنافبينا،إليهبهانظرتالتيالرؤيةتلكمنالله

تقتلآدنوتةؤالوآلذى!:قرأثمإلمنفالتفت،وتوقفتهبتهرأيتهفلما،يديبينهو

.(2)"ذلكبعدرأيتهفماغابثم:قال،125:الثورىأ(آ!ت!ئالهتعينيمءوتغفوأ2ا!جمغق

تجاهه،أضمرهممانفسهفيمالهاللهكشفقدالرجلذلكأنالعباسأبوفادعى

الكريمتين.الآيتينبهاتينالمزعومالكشفهذاخلطوقد

السماءأتىلماأنهالسماء:إلىمعراجهعبرالمزعومكشفهفيالجيليويزعم

المقامهذافيمتمكنأالصتلأموسىفيها"رأيت:قالالشلأموسىلقيالسادسة

.(55-ه455)صالقشيريةالرسالة(1)

.(131)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

منسكران،المنتهىسدرةساقبيمينهقابضآالسماء،هذهعلىقدمهواضعأ

فرفع،عليهمرتبتهبتحقيقوسلمت،يديهبينمتأدبآفوقفت،الربوبيةتجليخمر

الناطقأخبرقد،سيدييا:لهفقلت،أهلثمبيورحب،الأزلسكرةمنرأسه

ذلكمن(ترتق!لن:خلعةلكبرزتقدأنه،الخطابفيالصادقبالجواب

الأمرهذابحقيقةفأخبرني،الحجابأهلحالةغيرهذهوحالتك،الجناب

فرضي،حقيقةإلىأرضيمصرمنخرجتلماأننياعلم:فقال،العجاب

المقدسالواديفيالأحديةشجرةجانبمنربي،بلسانقلبيطورمنونوديت

فيمرأكماعبدتهفلما،411:طه9(قآتجذيئآتألأإإلةلأآلتةآتاإتيئ!:الأزليةنواربأ

الربوبيةأنوارتجلتوالأسماء،الصفاتمنيستحقهبماعليهوأثنيتالأشياء،

لظهورالمحدثيثبتأنومحالاللقاء،مقامفيالبقاءفطلبتعني،فأخذنيلي

آرني!زلهت:فقلت،العظيمالأمرذلكعنمترجمآسريلسانفنادى،القديم

فسمعت،عليكالقدسحضرةفيبأنيتيفأدخل،1143:الأعراف(أإتتثآئنهر

المخلوقةذاتكوهي،(آ!ليآنظضالىؤليهينترتى!لن:الجنابذلكمنالجواب

!فمئئؤف،سلطانهالقديمأظهرأنبعدآشتقرق!اتههـ(،!قإني،الأزلفينوريمن

المحدثعلىالقديموظهر،الأزلحقيقةوجذبتني،(لتثعليزثبمافىققضامخلىترتيئ

بالعظمةيتجلولم،القديمإلاالقديمفييبقفلم،(دنخاوخزكولمىصحيقا!جثته

ماهيتهتدركفلاجائز،غيروحصره،ممكنغيراستيفاءهأنعلىهذا،العظيمإلا

،الخطابهذاعلىالأزلترجماناطلعفلما،يدرىولاكنههيعلمولا،ترىولا

وقد،وانصرفتتركتهثم،والصواببالحقفترجم،الكتابأممنبهأخبركم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ضقنالمختلقالكشفهذافيفالجيلي.(1)"اغترفتمابحرهمناغترفت

فهي:للحديثمحاكاتهوأما،فظاهرةالآيةأما:لحديثومحاكاةآيةهذيانه

!رولقولهمحاكاةففيه،"المنتهىسدرةساقبيمينه"قابفآ:قولهفيجاءما

.(2)!العرضقوائممنبقائمةآخذبموسى!فإذا:الصحيحالحديثفي

!ح!!!!اكع

.(239-238)عللجيليالكاملالإنسان(1)

رقم(4/1843)ومسلم،(2281)رقم(2/085)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

(2373).

http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

براءةيثبتماوالذوقوالوجدالكشفتضمين

إيهمالفوخهالصقدمنالمذهبأصحاب

سلامةعلىحججهمأقوىمنوهو،السنةأهلعلىاللهنعمأعظممن

أحدأقيإليهمتوخهمتىأنه:والعملوالعلمالاعتقادمنعليههمماوصحة

النقدذلكعنأجابوا،بخاصةومسائلهمبعفأصولهمأوبعامةمذهبهمبنقد

فإنووحيهوآياتهاللهإلىالتجأومن،والسنةالكتابمنالساطعاتبالبينات

والبدعةالأهواءأهليفتقدهماوهذا،وحفظهبرعايتهويكلؤهويوققهينصرهالله

منعليهمنقدتالتيالمخالفةوبحسب،والسنةالكتابعنبعدهمبحسب

)الآياتالمعصومالوحيمنيجدوالنفإنهم،بعامةخصومهممنأوالسنةأهل

استدلالأبهااستدلواإذاإلاإليهمالموخهالنقدبهيدفعونما(والأحاديث

بصحيحليسبماالاستدلالأووالأحاديثالآياتمعانيتحريفمنباطلأ

الحديث.من

الذيالدليلمنهاجعلواوالذوقوالوجدبالكشفيستدلونمنفإنولذا؟

منهمالموخهالنقدأنفسهمعنويدفعوا،خصومهمعلليرذوابهنوك!متي

والذوقوالوجدالكشففيوأقوالهمقصصهمتضمينطريقعنوذلك،إليهم

لأنهموذلك،إليهمالموخهالنقدمنوأعيانهموشيوخهمأئمتهمبراءةيثبتما

وطريقتهممذهبهمإلىموخهنقدحقيقتهفيهوإليهمالموخهالنقدأنيدركون

مريديهموبينالناسبينالقبوللهوجدلوالنقدذلكأنأيفمأويدركون،بعامة
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نقضفيالهممنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

فحرصوا،قائمةبعدهالهتقوملاسقطةرأسهأتمعلىكلهالمذهبلسقطخاصة

لهمحصنأيكونماوالذوقوالوجدالكشفمنيذكرونهمايضفنواأنعلى

نأعنولأتباعهملهمحمايةنفسهالوقتفيويكون،خصومهمسهاممن

أعيانتراجمفيمؤلفأالصوفيةكتبمنكتابأتجدتكادولا،عنهمينصرفوا

ترجمةفيوتجدإلا-الشعرانيكتب:مثلمنها،المتأخرةوخاصة-مذهبهم

والإلهاموالذوقوالوجدالكشفقصصمنيسيرأنزرأولومنهمواحدكل

!ووالرسولأواللهمنلهالمترتجمعلىالثناءضقنتالتيوالهواتفوالخواطر

أفضلمنوأنهالحقهوعليهمابأنلهوالشهادةالخضر،أو!شالأنبياءأو

ذلك.ونحوسبحانهالحقإلىوأحتهمالناس

شيءوهي،القشيريالقاسمأبيرسالةمنأذكرهاالنماذجبعضوهذه

وأعظم:أطتمهوماغيرهففيوإلا،ذلكمنعليهاشتملتممايسير

يومأفخرج،الملوكأبناءمن"كان:أدهمبنإبراهيمترجمةفيقال-1

ألهذا،إبراهيميا:هاتفبهفهتف،طلبهفيوهوأرنبأأوثعلبأفأثارمتصتدآ،

لهذاماوالله:سرجهقربوسمنأيضآبههتفثم.؟أمرتبهذاأم،خلقت

جئةفأخذ،لأبيهراعيأوصادف،دابتهعنفنزل.أمرتبهذاولا،خلقت

ثم،الباديةدخلإنهثممعه،ومافرسهوأعطاهولبسها،صوفمنللراعي

الشامودخل،عياضبنوالفضيلالثوريسفيانبهاوصحبمكة،دخل

ذلك،وغيرالبساتينوحفظالحصاد:مثل،يدهعملمنيأكلوكانبها.ومات

الخضرفرأى،بعدهبهفدعاالأعظمالثهاسمعفمهرجلأالباديةفيرأىوأنه
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!صجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

أمرهابتداءفجعل.(1)"الأعظماللهاسمداودأخيعفمكإنما:لهوقالالصصلأ،

،(الهاتف)وهوالكشفوسائلأحدطريقعنالثهمن-التصؤفسلوكفي-

.!اللهإلىيقزبهمايعفمونهوالخفرالأنبياءمنمرضيأسلوكهأثناءفيوهووجعله

السلميالرحمنعبدأباالشيخ"سمعتعمار:بنمنصورترجمةفيوقال-2

:يقولالقاع!العبالع!أباسمعت:يقولالرازيبكرأباسمعت:يقولرخةفه

فقلت،المنامفيعماربنمنصوررأيت:يقولالشعرانيالحسنأباسمعت

رب،يابلى:فقلتعمار؟،بنمنصورأنت:ليقال:فقال،؟كبالثهفعلما:له

ذلككانقد:قلتفيها؟،وترغبالدنيافيالناستزقدكنتالذيأنت:قال

علىبالصلاةوثتيتعليكبالثناءبدأتإلامجلسآاتخذتماولكني،ربيا

يمجدنيكرسيآلهضعواصدق،:فقال،لعبادكبالنصيحةوثتثت!نبيك

فضفن.(2)"عباديبينأرضيفييمخدنيكانكماملائكتي،بينسمائيفي

يمكننقدأفيمنعماربنمنصوربراءةيثبتما(المنامية)الرؤياالكش!هذا

يستطيعالذيفمنوعنهاعنهراضيآالثهكانفإذا،مجالسهوإلىإليهيوخهأن

.!؟يعارضأوينتقدأن

ادع:فقلت،المنامفي!ووالنبي"رأيت:الكتانيبكرأبيعنوقال-2

إلهلا،قيوميا،حي"يا:مرةأربعينيومكلقل:فقال،قلبييميتلاأنالله

عنهوأخذ!النبيرأىالكتانيكانفإذا.(3)"قلبكيحيياللهفإنأنت"إلا

.(64-63)رعالقشيريةالرسالة(1)

.(85)ع)2(المصدرالسابق

.(563)صالسابقالمصدر(3)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

أولياءمن-إذأزعمهمفي-فهوالقلبموتعنيعصمهالذيالذكرهذا

وأحوالهوأقوالهفمذهبهالثه،عنوالبعدوالزللالخطأعنالمعصومينالثه

.!!حقكلها

تعالى،الثهيديبينواقفكأنيالمنامفي"رأيثالجنيد:عنوقال-3

أقوللا:فقلت،؟تقولالذيالكلامهذالكأينمن،القاسمأبايا:ليفقال

لابأنهللجنيدفيهالثهيشهدالكشفهذاكانفإذا.(1)"صدقت:فقالحفا،إلا

.إينقدهمنلكلقيمةفلاحفاإلايقول

)فصوعصنفماأنهعربيابندعوىذكرسابقموضعفيوتقدم-4

)الفتوحاتألفماكذلكوأنه،اللهمنوإلهام!ووالنبيمنبتوجيهإلا(الحكم

الله.منوفتحبكشفإلا(المكية

وعلىعليهأثنىالثهبأنالبسطامييزيدأبيدعوىذكرأيضأسبقكما-5

طريقته.

!ح!!!!6و!ص!

.(569)صالقشيريةالرسالة(1)
http://www.al-maktabeh.com



ض!كلجنقضفيالهمشةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

السابعالمسلك

غيرهافيئزقدماوالذوقوالوجدالكشفتضمين

الأكبر"الفوز"بابهوعليهيشتملأوإليهيوصلوماالكشفكانإذا

يصلحتى(الأعمالفيالإخلاصمقامأحديبلغ"لابل،(1)الغزالييقولكما

يسعونالذيالمنتهىالصوفيةيعذهأنغروفلاالخواع)2(؟يقولكماإليه

أحدأأنعلىكلهمالطريقأشياخدرج"قد:القشيريقالكماإليهالوصول

مقامإلىووصولهالشريعةعلومفيتبخرهبعدإلاالطريققطيتصؤرلممنهم

معناهافيوماوالذوقوالوجدقصمالكشفتشتملأنغروولا،(3)"الكشف

للاستدلال؟والعباداتوالأعمالوالمعارفالعلوممنغيرهافييزفدماعلى

وأهميتها،وشرفها(تحصيلهوطريقةووسائله)الكشفففمل:علىذلكبعدبها

الانشغاليتجتبوأنذلك،تحصيلفيكلهاهمتهصرفالسالكعلىينبغيوأنه

العلم.وطلبوالسنةبالقرآنولوآخرعلمبأيعف

شيوخهمنعنهاسمعالقصمأوهذهقرأمامتىمنهمالمققدالسالك!ان

!افراطآبالطريقةآك!متوبالمذهبارتباطآذلكزادهوعاينها،بعضهاحضرأو

سمعه!اغلاققلبه!اعراضنفسهصزفالمقابلفيوأورثه،التضحيةفي

ذلك.سوىشيءأفيعنوبصره

.(3/21)الدينعلومإحياء(1)

.(1/591)الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار(2)

.(1/63)السابقالمصدر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلج!نم:لو!ثاالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ذلك:فيأسالبيهمومن

إليهاالوصوليمكنلاأنهعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال-

.خاصنحوعلىوالمجاهدةالرياضةمنهميعينونهالذيالطريقبواسطةإلا

إليهاالوصولأرادمنأنعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال-

الكشف.طريقعنعليهاسيتحصللأنهغيرها؟إلىيحتاجلافهوإليهاوصلأو

بغيرهاعنهاانشغلمنأنعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال-

دوامها.وبينبينهجيلأوإليهاالوصولخيرم

وأهدافه:ووصفهالمسلكهذابيانفيقخةلثهظهيرإلهيإحسانالشيخقال

وحبائلهمفخهمفيوقعومنمريديهمولفنواوالعلماء،العلمعن!فأعرضوا

منفريستهموينجوصيدهميهربكيلاوعنهمعنهوالإعراضبالاجتناب

كتبفييوجدولاالعلماء،وبصحبةالعلمبنوروأشواكهمهؤلاءمخالب

مخالفةمنأكثرمخالفةوالحديثينمنهمالقديمينوالآخرينمنهمالأولين

...والمتصوفةالتصوفحقيقةلمعرفةكافيةوحدهاوهذه،وأهلهالعلم

سنةودراسةالثهكتابتعفمالمسلمونيتركأنيريدونالمتصوفةفإن

إلهاما،يسمونهاالتيوأوهامهموخزعبلاتهمخرافاتهمويتبعون!وواللهرسول

.(1)"...كشفايسمونهاالتيوتخيلاتهم

.(14ه-142)عالتصوففيدراسات(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

المسلك:هذاالصوفيةقرروقد

دونالإلهاميةالعلومإلىالتصوفأهلميلأن"اعلم:الغزاليفقال-1

المصنفونصنفهماوتحصيلالعلمدراسةعلىيحرصوالمفلذلك،التعليمية

،المجاهدةتقديم:الطريق:قالوابل،المذكورةوالأدلةالأقاويلعنوالبحث

اللهعلىالهمةبكنهوالإقبالكلها،العلائقوقطع،المذمومةالصفاتومحو

بتنويرهلهوالمتكفل،عبدهلقلبالمتوليهواللهكانذلكحصلومهما،تعالى

فيالنوروأشرق،الرحمةعليهفاضتالقلبأمراللهتولى!اذا،العلمبأنوار

القلبوجهعنوانقشع،الملكوتسرلهوانكشفالصدر،وانشرح،القلب

علىفليس،الإلهيةالأمورحقائقفيهوتلألأت،الرحمةبلطفالغرةحجاب

الصادقةالإرادةمعالهمة!احضارالمجردةبالتصفيةالاستعدادإلاالعبد

فالأنبياء،الرحمةمنتعالىاللهيفتحهلماالانتظاربدواموالترصدالتاموالتعطش

والدراسةبالتعلملاالنورصدورهمعلىوفاضالأمرلهمانكشفوالأولياء

منالقلبوتفريغعلائقهامنوالتبريالدنيافيبالزهدبل،للكتبوالكتابة

.(1)"لهاللهكاندثهكانفمن،تعالىالثهعلىالهمةبكنهوالإقبالشواغلها

،ذوقبلاعلممنلاالذوقعلوممنعلومنا"جميع:عربيابنوقال-2

بنقللنايحصلقدوالعلم،إلهيتجليعنإلاتكونلاالذوقعلومفإن

.(2)"الصحيحوبالنظرالصادقالمخبر

.(3/12)الدينعلومإحياء(1)

.(2/84)الأكابرعقائدبيانفيوالجواهراليواقيت(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا!أهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

مثل:كتبهممطالعةمنعلمهمبتحصيل"فابتدأت:الغزاليوقال-3

والمتفرقات،المحاسبيالحارثوكتب،فخةلثهالمكيطالبلأبيالقلوبقوت

وغيرهمأرواحهمالثهقدسالبسطامييزيدوأبيوالشبليالجنيدعنالمأثورة

يمكنماوحصلت،العلميةمقاصدهمكنهعلىاطلعتحتى،المشايخمن

لاماخواصهمأخصأنليفظهر،والسماعبالتعلمطريقهممنيحصلأن

فعلمت،...الصفاتوتبدلوالحالبالذوقبلبالتعلمإليهالوصوليمكن

بطريقتحصيلهيمكنماوأن،الأقوالأصحابلا،الأحوالأربابأنهميقينأ

بالذوقبل،والتعلمبالسماعإليهسبيللاماإلايبقولم،حصلتهفقدالعلم

.(1)لالسلوكوا

:فقالذلكفيأقوالعدةنخةلثهظهيرإلهيإحسانالشيخعنهمونقل

الهندفيالصوفيةمشايخكبيرهر!فوالأكبر"،الثهحجاب"العلم!فقالوا:

ماوكل،الحقدونالعلم"إن:بقولههـ(572)المتوفىالدهلويالديننظام

لا.عنهيحجبفهودونههو

العلم:ليوقال،الوقفةمقامفيالثه"أوقفني:قالأنهالنفزيتخريفاتومن

عنيخبروالواقف،علمهوفيهاوالنهيالأمرعنيخبرالعايم:وقال،حجابي

..."زحوالواقف،الزقفيالعايم:وقال،معرفتهوفيهحقي

الحقيقةمنانحطقدالفقيررأيت"إذا:قالأنهبعضهمعنالطوسيونقل

..."عقدهوحلعزمهفسخقدأنهفاعلمالعلمإلى

.(4-ه43)صالضلالمنالمنقذ(1)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالميهادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

العلماء،علمعنغ!ئيالصادق"المريد:يقولكانأنهالجنيدعنونقلوا

...القزاء"صحبةومنعهالصوفيةإلىأوقعهخيرأبالمريداللهأراد!اذا

قلوبهم،يجدوافلم،مظلمبيتفيالذكرحلقةالشيوخبعضعقدوقد

المدرسةطلبةمنطالبأمعهموجدوابهأتوافلما،بالمصباحائتوني:لهمفقال

.(1)"قلوبهموجدوافحينئذ،فأخرجوه

ذلك:علىأدلتهممنجعلوهاالتيكشوفاتهمومن

رسولرؤيةعن!انقطعت:قالالشاذليالمواهبأبيعنذكرهسبقما

عندفبيشفعشيخيإلىبقلبيفتوجهت،بذلكغمليفحصلمدة،"!ووالثه

،أرهفلمفنظرتأنا،ها:فقال"!وو،اللهرسولعندهفحضر!وو،اللهرسول

الظلمة،عليهغلبت،!النهسبحان:والسلامالصلاةعليهفقال،رأيتهما:فقلت

إدحاضفيجدالوبينهمبينيووقع،الفقهفيجماعةبقراءةاشتغلتقدوكنت

الفقه،اللهرسوليا:فقلتفرأيته،بالفقهالاشتغالفتركتالعلماء،بعضحجج

.(2)"الأئمةبينأدبإلىيحتاجولكن،بلى:قالول،!شريعتكمن

.(441-431)صالتصوففيدراسات(1)

.(1/387)للشعرانيالكبرىالطبقات(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثامنالمسلك

المذهبعقائدوالذوقوالوجدالكشفتضمين

الناسبينفمثرهاالفرادوقواعدهوأفكاره

الأهواءأهلفرقمنفرقةكلبهاتختصقالتيوالأفكاروالعقائدالقواعد

أثارةولابينةدونوهواها،رأيهابمحضىالفرقةتلكابتدعتهمماهيوالبدعة

منهوماومنها،وعقائدهالمذهبأصولأعظممنيكونماومنها،علممن

وأعماله.ومكملاتهجوانبه

يجعلواأنعلىوالذوقوالوجدالكشفيذعونوهمالصوفيةحرصوقد

وأعماله؟وأفكارهوقواعدهوأصولهمذهبهمعقائدعلبهيستدلونمافيه

والمخالفة.البدعةعنهاوينفوا،والقوةوالصحةالشرعيةليكسبوها

ذلك:ومن

الشركمنفعلهوأن،التوكلهوذلكأنزعئماودعائهاللهسؤالترك-1

والنقصر:

نفسيفطالبتنيشديد،جوعفنالني،الباديةفي"كنتالخراز:سعيدأبوقال

بأننفسيفطالبتني،المتوكلينفعلمنهذاليس:فقلتطعاما،الثهأسألبأن

:يقولهاتفاسمعتبذلكهممتفلماصبرا،اللهأسأل

أتانامنئضئعلاوأناقريبيئاأنهويزعئم

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)"انيراولانراهلاكأئاوضعفاعجزاالقوىوش!ألنا

ثم،اللهسؤالعن!اللهقربقطعني،عرفةعشيةأنا"بيناأيضأ:وقال

تسألالثهوجودأبعد:يقولهاتفافسمعت،تعالىاللهأسألبأننفسينازعتني

.(1)"؟اللهغيرالله

لهيمزي:فيليفقال،يعافينيأنالثهفسألت،قزضة!مرضتالجنيد:وقال

.(2)"نفسكوبينبينيتدخللا

لله:احبفيرك!لا-2

،العرشتحتكأنهالنومفيالكرخيمعروفأ"رأيت:السقطيسرقيقال

هذا:فيقول،ربياأعلمأنت:فيقولونهذا؟،من:لملائكته!الثهفيقول

.(3)"بلقائيإلايفيقفلاحبي،منسكر،الكرخيمعروف

الصوفي:السماع-3

له:فقلتالمثصلأالخضرالعباسأبا"رأيت:قالبعفالمشايخعننقل

الزلالالصفو:لهفقالأصحابنا؟،فيهاختلفالذيالسماعهذافيتقولما

الفقهاءدا)4(.أقدامإلاعليهيثبتلاالذي

لله:اذاتفيالفناء-4

فقلت:،المنامفي!ربئي"رأيت:قالالبسطامييزيدأبيعنيحكى

.(211)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(411)صالسابقالمصدر(2)

.(67)صةيري!ثقلاالرسالة(3)

.(2/472)الدينعلومإحياء(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"وتعالنفسكفارق:فقال،؟أجدككيف

:والطيباتالحلالترك-5

،الوزيريالتينبهاشتير:وقالدرهمأالجنيدإلمندادفعنصير:بنجعفرقال

احمله،:وقال،وبكىألقاهاثمفمهفيووضعهاواحدةأخذأفطرفلما،فاشتريته

أجلهمنتركتهاشهوة،؟تستحيأما:هاتفبيهتف:فقالذلك،فيلهفقلت

.(2)"اهيلإتعودثم

تعالى،اللهعلىمتوكلأالبريةإلى!خرجت:قالأدهمبنإبراهيمعنونقل

صديقيإلىأذهبأنباليعلىفخطر،طويلةمدةللأكلشيئآفيهاوجدتفما

قلت:،المتوكلينمنالأرضطهرالثهإن:هاتفبيفهتف،عندهمنوآكل

فليسصديقهبيتمنيأكلأنأرادمن:هاتفهتفثم،؟الصوتهذاما

بمتوكل")3(.

طريقهم:ولزومالصوفيةمحبة-6

النومفيالكرخيمعروقا"رأيت:قالأبيهعن،الحسينبنمحمدعن

،؟وورعكبزهدك:فقلت.ليغفر:فقال،؟بكالثهفعلماذا:لهفقلت،موتهبعد

للفقراء")4(.ومحبتيالفقر،ولزوم،السماكابنموعظةبقبوليلا،:فقال

.(94)صالقشيريةالرسالة(1)

.(102عرر)العليةالمواهبغيث(2)

.(77)صالتصوففيدراساتعننقلأ(06)صللعطارالأولياءتذكرة(3)

.(68-67)صالقشيريةالرسالة(4)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهممنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

التاسمعالمسلك

والذوقوالوجدبالكشفوالعقلالغقلمعارضة

والذوقوالوجدالكشفقصصعليهتشتملماأنعلىالعقلاءجميعيتفق

يقزونأنفسهمالصوفيةوحتى،المستقيمةالفطرولاالسليمةالعقولتقبلهالا

بقبولهومريديهمأتباعهمويأمرون،للنقلولا،للعقلفيهمدخللاالكشفبأن

يعرضوهأنودون،إمكانهفيعقولهميعملواأندونمطلقأتسليمألهوالتسليم

يمكنلاأنهوقزروا،خاصةطرقأذلكإلىللوصولوجعلوا،والسنةالكتابعلى

الذيالوحيدالسبيلهوهذاأنفيشكولاأهلها،منكانمنإلايعقلهاأن

قلوبفيإليهاوصلواالتيالدرجةتلكبهينالواأنالصوفيةأعيانيستطيع

التقديس.منأتباعهم

ورياضتها،ومعرفتها،،النفسآفاتعلم:يلزمهما"فأول:الكلاباذيقال

العلموهذامنها،الاحترازوسبيلالدنيا،وفتنةالعدو،ومكائدأخلاقها،وتهذيب

الحكمة.علم

اللهبآدابوتأدبتطباعها،وصلحت،الواجبعلىالنفساستقامتفإذا

أخلاقها،إصلاحعليهسهلحواسها؟وجمعأطرافها،وحفظجوارحها،زتممن!

فعندعنها،!اعراضهاالدنيا،عنوعزوفهالها،مماوالفراغمنها،الظاهروتطهير

المعرفة.علمهووهذاالسرائر،وتطهيرالخواطر،مراقبةالعبديمكنذلك

وهي،والمكاشفاتالمشاهداتوعلومالخواطر،علومهذا:وراءثم

جمعهابعد،الصوفيةبهتفردتالذيالعلموهو،الإشارةتختمبعلمالتي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

القلوبمشاهداتلأن:"الإشارة"علمقيلوإنماوصفناها،التيالعلومسائر

بالمنازلاتتعلمبل،التحقيقعلىعنهاالعبارةيمكنلاالأسرارومكاشفات

.(1)"المقاماتتلكوحل،الأحوالتلكنازلمنلاإيعرفهاولاوالقواجيد،

بالنقل،ولابالعقليدزكأنيمكنلاعندهموالوجدوالذوقفالكشف

وأسرارهم.وأحوالهمالقومبطرق!انما

النورهذايأخذوالمأنهمهوذلكوراءكانأنهيزعمونالذيوالسبب

العلموطلبالكتبودراسةالعلماءعنوالتلقيالأسانيدطريقعنوالعلم

والفيفالإلهي،النورطريقعنوإنماوالنظر،الفكرطريقعنولا،الشرعي

آخرنقليإلىيحتاجلا-كالوحي-نفسهفيحجةفهوكذلكالأمركان!اذا

.!عقلولا

الفكر،طريقمنليستأصحابناوعلومعلومناأن"اعلم:عربيابنقال

.(2)"الفيفالإلهيمنهي!انما

)وهووالوهبالفكربينالعلومتحصيلفيالطريقوتختلف":وقال

يتطرقلمادخولالفكرفيلهمليسأصحابنا،طريقةوعليه،(الفيفالإلهي

فييقالولهذا؟...يعطيهبمايوثقفلا،مظنونةفيهوالصحةالفساد،منإليه

.(3)"ركفبدخولفيهاللعقلليس،العقلطوروراءإنها:والولايةالنبوةعلوم

.(6.-59)عالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(1/5)المكيةالفتوحات(2)

.(41/621)السابقالمصدر(3)

http://www.al-maktabeh.com



ح!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فكرعنلا،أذواقوالأولياءالأنبياءعلوم"إن:الترمذيالحكيموقال

.(1)"رظنو

.(2)"بالسماعلاإلهيبنويىالأموريدركونالذينالموفقون!هم:الغزاليوقال

أوصلهم،والعقلالنقلتجاهوالذوقوالوجدالكشفمنهذاوموقفهم

والعقلالصحيحالنقلمعارضةإلىبل،العقلاعتبارولاالنقلتقديسعدمإلى

.والذوقوالوجدبالكشفالصريح

:عصرهلعلماءالبسطامييزيدأبيقول:المقامهذهفييذكرماوأشهر

الحئيعنعلمناوأخذناميت،عنميتأالرسومعلماءمنعلمكم"أخذتم

.(3)"يموتلاالذي

نقل-شيخيا-علمك"الفقهاء:أحدعلىرادأالبسطامييزيدأبووقال

.(4)"عندهمنإلهاماتاللهمنوعلمي،للعمللاالتعليملسانعن

إلىنظرواعليههيماعلىالأمورأسرارلهمانكشفتإذا!ثم:الغزاليوقال

خالفوما،قرروهاليقينبنورشاهدوهماوافقفما:الواردةوالألفاظالسمع

فيهالهيستقرفلاالمجردالسمعمنالأمورهذهمعرفةيأخذمنفأما،أولوه

.(5)"موقفلهيتعينولاقدم

.(239)صالأولياءختم(1)

.(1/401)الدينعلومإحياء(2)

.(1/11)للشعرانيالكبرىالطبقات(3)

.(621)صالتصوففيدراساتعننقلآ(001)صطيفورأبيكلماتمنالنور(4)

.(1/401)الدينعلومإحياء(ه)
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نقضفيالهممنةأهلح!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثالثالمطلب

والبدعة6الأهواأهلاستدلالنقضنيالسنةأهلمنهح

والذلهقوالوجدبالكشف

الأولالمسلك

الأئمةوإجماعوالسنةبالكتابوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

وأحاديث،القرآن)آياتصحيحبدليليوالبدعةالأهواءأهليستدلعندما

طريقةإلىالنقفيتوخهفإنوجههغيرعلىالمعتبر(والإجماع،الصحيحةالسنة

الخللجاءوإنما،صحيحدليل-نفسهفي-الدليللأن؟ومضمونهالاستدلال

به.الاستدلالطريقةمن

الضعيف)الحديثدليلشبهةتسميفيمكنبمايستدلونوعندما

ونحو،والأئمةوالسلفالصحابةوأقوالالمعتبر،غيروالإجماع،والموضوع

لاأوثابتبدليلليسبماالاستدلالفيالخطأببيانيكونالنقضفإن(ذلك

ذلك.ونحومنهأقوىهوماوجودمعبهالاستدلاليصح

؟تقدمماغيروالوجدوالذوقبالكشفالصوفيةاستدلالفيهناالحاللكن

ينبغيماأولفإنولذاعقلأ؟ولانقلألاأصلأ،بدليلليسبمااستدلالهوإذ

استدلاللأنه؟أساسهمنباطلالاستدلالذلكأنتقريرهوالنقفإليهتوجيه

أصلأ.بدليلليسبما
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

بالكتابوالذوقوالوجدالكشفنقفأعل:ذلكمنفيهيبذأماوأول

نجعلهاأنورسولهالثهأمرناالتيالثلاثةالأصولهيهذهإذ؟والإجماعوالسنة

.والأحوالوالأعمالوالأقوالالعقائدبهنزنميزانأ

والمخاطباتالمكاشفاتلأهليلقى"ما:تيميةابنالإسلامشيخقال

عرضهمنبدفلا،والرأيالقياسلأهليكونماجنسمنهوالمؤمنينمن

الصديقينولاالمشايخهؤلاءمنأحدفليس،والإجماعوالسنةالكتابعلى

عصمةأومخاطبةأوبمكاشفةالرسالةعنغناءهادعىمنفكلمعصوما،

.(1)"الناسأضلمنفهولشيخهأولنفسهذلكادعىسواء

يأتي:ماالمسلكهذامعالمومن

الكشفاعتبارعليدذأوينصقماوالإجماعوالسنةالكتابفيليس-1

مصدرأ:أودليلأوالذوقوالوجد

منهاالشرعيةالمعتبرةالصحيحةالأدلة،سنتهفيورسوله،كتابهفيالثهبئن

أعلمولامنه،أعلملاسبحانهوالله،عليهمزيدلاوافيأشافيآبيانأوالعقلية

بتنهاالتيالأدلةتلكإلىالرجوعوعند!وو،رسولهمنودينهومحابئبمراده

منوالذوقوالوجدالكشفيجعلدليلأفيالمسلميجدلاوالسنةالكتاب

وعلى،ورسولهالثهلبينهوإلاأصلأبدليلليسأنهعلىضرورةيدذوهذا،الأدلة

ورسوله.عنهااللهنهىالتيالمحدثةالبدعمندليلأجعلهأن

.(1/412)الفتاوىمجموععلىالمستدرك(1)
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نقضفيالهم!نةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

القربفيالمرجعأنيعرفأن!يجب:تيميةابنالإسلامشيخقال

لمدينايبتدعأنلأحدليس،الشريعةإلىوالمستحباتوالدياناتوالطاعات

وابتدع،وشرائعهالثهدينبدلالطريقبهذهبل،اللهيحبههذاويقولبهالثهيأذن

الأمةسلفوكلاموالسنةالكتابفيماوكلسلطانا،بهالثهينزللموماالشرك

صراطهواتباعربنامنإليناأنزلمااتباععلالحضمنومشايخهالدينوأئمة

عننهيفكلهذلكضدعنوالنهيالشريعةواتباعالكتابواتباعالمستقيم

وعبادةالثهغيرعبادةفيهالدينكانسواءبهاللهيأذنلمدينابتداعوهوهذا،

بهأمرنابمالهشريكلاوحدهالثهنعبدأنالحقدينبلبه،يأمرلمبماالله

.(1)"رسلهألسنةعلى

عليهانمقالتيالثابتةللأصولمعارضوالذوقوالوجدالكشف-2

:والإجماعوالسنةالكتاب

معايىضأنهوهلةأولمنلهيظهروالذوقوالوجدالكشفحقيقةفيالناظر

ذلك:ومن،الأمةإجماععليهاووقعوالسنةالكتاببهاجاءالتيالأعموللأعظم

الغيب:بعلماللهاختصاصمعارضف-

،516:النملأ(آدتةإلأآنقت!بؤآلارضقآلشمؤدئنيمنلأيغقزفل!:يقولنهسبحالتهفا

الغيبمعرفةادعاءحولتدورأهلهاعندوالذوقوالوجدالكشفوحقيقة

مايعرفيصيرحتىالأعمالعفيالإخلامقامأحديبلغ"لا:قولهمفيكما

.(1/841)ستقامةلاا(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلمنهـمج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يعرففهناكأخر،بلادفيبيوتهمقعورفيالناسيفعلهماوينظرالجدار،وراء

.(1لما)الكشفهذايقينأ

الغيب:علممنيشاءماعلىإياهمبإطلاعهاللهعرسلاختصامعارضته-

منآزتضىإلأمقأحدا!غئبوت!طالرعئىفلآآئغ!بعلم!:يقولسبحانهفالثه

يكمهآنلتمثيروماكان!،127-62:الجنا(رصها!فوءومقتدتهئاثقمنقئلكف!تبمالو!سز

وحقيقة،151:لشورىا1(يمثآ4يانهبإدفيوجىرسمولايليسملآؤجا+ؤزآيمنآؤوخياالأألتر

نفوسفيماعلىإياهماللهإطلاعأهلهكراماتمنأنوالذوقوالوجدالكشف

اللدنيالعلمهوالمخزون"والعلم:قولهمفيكما،أجمعينوالناسأتباعهم

الثه"أسرارالأولياء")2(،منللمخصوصينإلايؤتهفلمعندهاللهاختزنهالذي

دراسة،ولاسماعغيرمنالنبلاءوساداتوأوليائهأنبيائهإلىاللهيبديهاتعالى

الخواع")3(.إلاأحدعليهايطلعلمالتيالأسرارمنوهي

بالوحي:اللهعرسلاختصامعارضته-

وأهل،149أهود:(ك!لإنوجيفآآتقتبيل!لأيحقيتث!:يقولسبحانهفالته

عنعلمنا!أخذنا،"ربيعنقلبي"حدثني:يقولونوالذوقوالوجدالكشف

.(4)"يموتلاالذيالحي

.(1/591)الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار(1)

.(2/238)العليةالمواهبغيث(2)

.(2/239)السابقالمصدر(3)

.(224-218/13)الفتاوىمجموع)4(انظر:
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

يتكلمونالذينبعفالشيوخيقول"ولهذا:تيميةابنالإسلامشيخقال

عنوإماقولهمهذابأنمعرفةعنإماهؤلاءطريقةعلىالمحفوظباللوح

كما،الفلاسفةعنذلكأخذواالذينشيوخهممنذلكقاللمنمنهممتابعة

العارفإن:يقولونوغيرهموالشاذليسبعينوابنعربيابنكلامفييوجد

،المحفوظاللوحمنمريديهأسماءيعلموأنه،المحفوظاللوحعلىيطلعقد

الدعاوىهذهونحو،المحفوظاللوحمنويكونكانوليكليعلمانهأو

لدينمخالفباطلوهذا،المحفوظاللوحفيمايعلمونأنهممفمونهاالتي

.(1)الالرسلأتباعمنوغيرهمالمسلمين

والسنة:الكتابعلىالهدىقضرمعارضف-

ؤلايصلقلآهداىآتتغفمنهذىيحنئيأيخلنخمقإضا!:يقولسبحانهفالثه

آغمى(آلقممؤيؤسونحشرةدضنكامعيمثئةلهرقإنذ!رىعنآغرضومق!يشقئ

دينا(آلإشثغلكمؤرجيمتيغتيئؤآئمضتغثيهتمدينكتملكتمآكققت!اتؤم،4112-123:أطه

منوالتوفيقالهدايةطلب:والذوقوالوجدالكشفوحقيقة،13:المائدةأ

والمواجيد.والإلهاماتوالخواطرالهواتف

والوجد:والذوقبالكشفالاستدلالتبطلوالإجماعوالسنةالكتاب-3

فيتيميةابنالإسلامشيخمنهاطرفأذكرجدآ،كثيرةأوجهمنوذلك

منفيهذلكفيوالعملوالقصد،الإرادةهوالطريقأصلكانلما"أنه:قوله

فييجدهمابمقتضىالسالكيعملمافكثيرأ"ينضبطلاماوالوجدالحب

.(475)صالمنطقيينعلالراد(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالميهادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

موافقافيلمإذاوهذا،العبادةطعممنويذوقهيدركهوماالمحبةمنقلبه

وأهلالصئركينضلالجنسمنضلالفيصاحبهكانوإلاورسولهاللهلأمر

د!آ!ننآر!:تعالىالثهقال،الثهمنهدىبغيرأهواءهماتبعواالذينالكتاب

لو!يبوأقإن!:تعالىلوقا،!34جالفرقان9(و!ي!علتيتكونآقآثتهـهولهه!نإ

لاآدئةصإآدتوغتهدىبغئرهوله*آتغمتزآضحلومنهتمآقو%تتيعوئقآغلتمآتضالك

نرصزعتير%لضلو!بأقؤآيهرإنكييماؤ!:تعالىلوقا،!05:لقصصاأ(آلطييينئقؤتمآتهدى

ؤلاآتتهودضذترضئؤلق!:تعالىوقال،!191:الأنعام9(يآئمغتلىينآغقمممؤزتب

!يرآمندغاآلذىتغدالمآفؤآةأتتغتوثيقالوآفذكنآلئهلهذىإلتفليحقتهتمتيبغحتئلتضنرىأ

دخلوألآت!تآخلتةقل!:تعالىلوقا،0211:البفرةا(ولمزؤلالصيريمنمنألتولكتا

ؤمختوأ!ثراوآضحترأقتليحنضحقوأقذ2قوآقؤآةتتبعؤأؤلالحئئغترآيري!خفي

حكالمنبشع!السماعأهلمنيبتلىماوكثيرا،لم77:المائدة(أآلمئمبيليشوآعن

كانوانقبل!منضلواقدقومأهواءواتباعالدينفيالغلومنالنصارى

الله،سبيلعنضالونذلكمنابتدعوهفيمافهموصلاحفضلفيهمنفيهم

فإض،القهسبيلعنلتصدهم!انهااللهمحبةإلىتهديهمالبدعةهذهأنيحسبون

!الى:ؤالوقد،واتباعهوتدبرهاستماعهوعنكتابههوالذياللهذكرعنعشوا

آلتبيليغونلمخذوتهئملهكاتهتم!هـقزينتهقهولثتثطتاتهونقيضقآلرخمتندتجيرعنيغضومن!

!ققلنآى!تقلخمثرقايقآكلبغدويتكلصىيلئتقالناخآةحقإدا!ضقتدونآتهمنو!حتو

قدو،13؟-63:خرفلزا1(سثصتركأنتعذالهبآفيآنيهؤ!تضإذلؤ!آيضفع!مؤلن!

!قمون!لالدينآآقؤ%ؤلاتنبغقآتغهالأقيآيمنثنيرليهجعقتذعنىثز!:تعالىلقا

آل!قين(ويتوآلتهبغصىآؤلتلىتعضحهتمآلطلمسؤإنشتئاح1لترمنغنثيغنؤاثنإتهتم
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

وذوقحبوكلبه،أمرماتتضمنعليهاجعلهالتيفالشريعة،119-18:الجاثية9

بماالعلمفإن،يعلمونلاالذينأهواءمنفهوالشريعةهذهلهتشهدلاووجد

الآيتين:إحدىفيقالولهذا،هداهمنعبادهإلىاللهأنزلهماهوإنمااللهيحبه

لؤقإن!:لأخرىالآيةافيوقال،9111:الأنعامأ(بغيزعتيرليفهمفونبةقؤآيهص!ؤإنكييما

آطو(شنىهدكلبغترهولهئماآخمغزآضلؤمنهتمآقؤآةتئيعوئقآغلمآلضاتلثي!متتجيجوأ

عنذلككانسواءاللهمنهدىبغيروجداأوذوقااتبعمنفكل،015:القصصأ

عماوينهىديناويتخذهبهفيأمريحبهمايتبعأنلأحدبغففليسأوحب

جعلالتيالثهشريعةوهوالثه،منبهدىإلاديناذلكويتخذويذمهيبغضه

بغيرهواهاتبعفقدالشريعةبغيروبغضاحبايهواهمااتبعومن،رسولهعليها

شيءفيالشريعةعنخرجمنكليعدونالسلفكانولهذا،اللهمنهدى

ويذمونهمالأهواء،أهلهمالبدعأهلويجعلونالأهواء،أهلمنالدينمن

والكلامالعلممنأظهروهماأظهرواولوبهميغترلابأنويأمرون،بذلك

يونسكقول،العاداتوخرقالمكاشفاتمثلوالأحوالالعبادةأووالحجاج

صاحبنافيهيقولكانماالثهعبدأباياتدري:للشافعي"قلت:الأعلىعبدابن

تثقلاالماءعلىيمشيرأيتهلو:يقولكان،؟-وغيرهسعدبنالليثأريد-

:قالعاصموعن.(1)"رصقماواللهفإنه:الشافعيقال،تكلمهولابهتعبأولابه

وعليكمعنه،ترغبوافلاتعلمتموهفإذا،الإسلامتعلموا:العاليةأبو"قال

وعليكموشمالا،يميناالإسلامتحرفواولا،الإسلامفإنه،المستقيمبالصراط

بينتلقيالتيالأهواءوهذهوإياكم،أصحابهعليهكانوالذينبيكمبسنة

.(1/541)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فحدثت:قال،ونصحصدق:قال،الحسنفحدثتوالبغضاء.العداوةالناس

لا،:قلتبهذا؟،محمداحدثتأنتعلي،أبا:فقالت،سيرينبنتحفصة

فإنه؟والسنةبالسبيل"عليكم:!تكعببنأبيوقالإذألما)؟(.فحدثه:قالت

الثهخشيةمنعيناهبهففاضتاللهذكروالسنةالسبيلعلىعبدالأرضعلما

جلدهفاقشعرنفسهفيالثهذكروالسنةالسبيلعلىعبدالأرضعلىوما،فيعذبه

أصابتهاإذكذلكفهيورقهايبسقدشجرةكمثلمثلهكانإلااللهخشيةمن

الشجرةتلكعنتحاتكماخطاياهعنهولتحطورقهاعنهافتحاتشديدةريح

وسنة،سبيلخلاففياجتهادمنخيروسنةسبيلفياقتصادا!انورقها،

الأنبياءمنهاجعلىيكونأناقتصاداأواجتهاداكانإنعملكميكونأنفانظروا

منخيرالسنةفي"الاقتصادمسعود:بناللهعبدقالوكذلك،(1)"وسنتهم

:قال،؟السنيمنبكر،أبايا:عيالشبنبكرلأبيوقيل،(1)"البدعةفيالاجتهاد

أصولمنعظيمأصلوهذا.(2)"اهنملشيءيغضبلمالأهواءذكرتإذا"الذي

.(3)"بهالاعتناءيجبوطريقهالثهسبيل

تخريجه.تقدم(1)

.(1/65)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(2)

.(52-ه1/152)الاستقامة(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ال!انيالمسلك

والأئمةالصحابةبحالوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

وسلوكأوعملأوعلمأإيمانأالأمةأكملهموالأئمةوالسلفالصحابة

ماأقوىومن،الدجىومصابيح،الهدىأعلام،بهمالمقتدىفهموأحوالأ،

فيالصحابةعليهكانفيماينطرأن:والذوقوالوجدالكشفأصلينقفبه

الكشفمنالصوفيةيدعيهماأنحقطالبلكلسيظهرذلكوعندذلك،

أصله.منباطلوالذوقوالوجد

المسلك:بهذاالنقضرمعالمومن

هوإنماكشفهملكنكشفأ،الأمةأعظموالأئمة!صالصحابةأن-1

ممنإلايكونولا،والسنةالكتابيوافقبماوالعملوالعلمالإيمانبابفي

ونهيه.أمرهفياللهأطاع

والبدعةالأهواءأهلعليهالذيوالذوقوالوجدالكشفأصلينقضوهذا

يحضونلهما،مخالفون،والسنةالكتابعنمعرضونفإنهم،الصوفيةمن

المخالفاتمنكشوفهمتتضفنهمامعهذافيهما،الفقهعدمعلىأتباعهم

والسنة.للكتابالصريحة

من"اقربوا:الخطاببنعمرقال"وقد:تيميةابنالإسلامشيخقال

،...(1)"صادقةأمورلهمتتجلىفإنهم؟يقولونمامنهمواسمعواالمطيعينأفواه

عليه.أقفلم(1)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ومن،(1)"ءايضوالصبر،برهانوالصدقةنور،"الصلاة!رو:النبيقالوقد

أصحابها؟،كلامفحوىمنالأشياءحقائقيعرفلاكيفوضياءوبرهاننورمعه

العملقاصدلأنه؟تامةمعرفةذلكيعرففإنه؟النبويةالأحاديثسيماولا

نأحتى،ورسولهاللهومحبةالامتثالمعالأشياءهذهحقهفيفتتساعدبها؟

وفي،..تصريحما.لاتلويحامنهمرادهمحبوبهكلامفحوىمنيعرفالمحب

أحببففإذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدييزال"لا:الصحيحالحديث

ورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،يسمعالذيسمعهكنت

بصيرةذايكونلافكيفكذلكلهاللهتوفيقكانومن،(2)"اهبيمشيالتي

،وجولانترددلهالخلقصدورفيوالبرالإثمكانوإذا،؟فعالةونفمسنافذة

"الإثم:مسعودابنقالوقد،؟قلبهفيوهووبصرهسمعهالثهقننحالفكيف

فالحديث،طمأنينةوالصدقريبةالكذبأنقدمناوقد،(3)"القلوبخؤاز

علىعبادهفطراللهفإنوأيفا،القلبإليهويطمئنالنفسإليهتطمئنالصدق

منكرهافأنكرت،عليههيماعلىالأشياءشاهدتالفطرةت!تجللمفإذا؟الحق

كانتفإذا،(4)"نطفعلىيخفىلاأبلج"الحقعمر:قالمعروفها،وعرفت

هيماعلىالأشياءلهاتجلتالقرآنبنورمنورةالحقيقةعلىمستقيمةالفطرة

مععياناالأمورفرأت،الجهالاتظلماتعنهاوانتفتالمزايا،تلكفيعليه

وانكشفت،الأمورلهانجلتبالتقوىمعموراالقلبكانوإذا،...غيرهاعنغيبها

.(223)رقم(203/1)مسلمأخرجه(1)

.(1376)رقم(5/2384)البخاريأخرجه(2)

.(8767)رقم(9/941)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه(3)

عليه.أقفلم(4)
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نقضفيالسنةأهلج!نماي!ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

المؤمنقلبفي"إن:اليمانبنحذيفةقال،المظلمالخرابالقلببخلاف

كافر،عينيهبينمكتوبالدجال"إن:الصحيحالحديثوفي.(1)"رهزيسراجا

لامالهيتبينالمؤمنأنعلىفدل،(2)"قارئوغيرقارئمؤمنكليقرؤه

اللهعلىالوضاعالكذابحاللهوينكشف،الفتنفيسيماولا،لغيرهيتبين

هائلةأمورايديهعلىيجرياللهأنمعاللهخلقأكذبالدجالفإن؟ورسوله

يعتقدحتىللمؤمنالثهفيكشفهابه،افتتنرآهمنإنحتىمزلزلةومخاريق

وعرفلهالأمورانكشافقويالقلبفيالإيمانقويوكلماوبطلانها،كذبها

السراجمثلوذلك،الكشفضعفالإيمانضعفوكلمابواطلها،منحقائقها

قوله:فيبعفالسلفقالولهذا،المظلمالبيتفيالضعيفوالسراجالقوي

وإنللحقالمطابقةبالحكمةينطقالمؤمن"هو:قال!35النور:نور(أغلي!نؤز

فالإيمان،(3)"رونعلنوراكانبالأثرفيهاسمعفإذابالأثر،فيهايسمعلم

جنسمنيكونتارةالقلبيفالإلهام،القرآننوريطابقالمؤمنقلبفيالذي

أرجحوهذاباطلالعملهذاوأنكذبالقولهذاأنوالظنوالعلمالقول

الأممفيكان"قد:قال!ووالنبيعنالصحيحوفي،أصوبهذاأوهذامن

هووالمحذث:،(4)"رمعفأحدمنهمأمتيفييكنفإن،محدثونقبلكم

كانإلاوكذاكذالأظنهإنيلشيء:عمرقالوما.سرهفيالمخاطبالملهم

.(40430)رقم(6/168)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه(1)

.(329،2934!لا،169)رقم(4/2248،2244)مسلمأخرجه(2)

عليه.أقفلم(3)

رقم(4/1864)ومسلم،(3282)رقم(3/2791)البخاريأخرجه:عليهمتفق(4)

(2398).
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فإذاوأيضا.(2)ولسانهقلبهعلىتنطقالسكينةأنيرونوكانوا،(1)نظكما

فالأموروظنا؟يقيناإيمانهلقوةالمؤمنللعبدتنكشفقدالكونيةالأموركانت

فيتقعفالمؤمن.أحوجكشفهاإلىفإنه؟الأولىبطريقأيسرلهكشفهاالدينية

يمكنهلاأحدكلفإن،الغالبفيعنهاالتعبيريمكنهلاالأشياءعلىأدلةقلبه

منكذبهعرفالصادقيديبينالكاذبتكلمفإذا،بقلبهالقائمةالمعانيإبانة

فيهوولكن،البيانفتمنعهالإيمانيالحياءنخوةعليهفتدخل،كلامهفحوى

خلقعلىوشفقةاللهمنخوفابهصزحأولؤحوربما،منهحذرهأخذقدنفسه

يلقيوالكشفالإيمانأهلمنوكثير.بهالعملأوروايتهمنليحذرواالله

وأديوثأوفاسقأوكافرالرجلهذاوأن،حرامالطعامهذاأنقلبهفيالله

قلبه،فياللهيلقيبمابلظاهر،دليلغيرمن؟كاذبأومغنأوخمارأولوطي

هذاوأنالثه،أولياءمنوأنهلشخصمحبةقلبهفييلقي؟بالعكسوكذلك

يجوزلاوأمثالهفهذا،صدقالقولوهذا،حلالالطعاموهذا،صالحالرجل

.(3)"المتقينالمؤمنينالثهأولياءحقفييستبقدأن

منبدلابلبمجرده،دليلأالكش!والأئمةالصحابةاعتبارعدم-2

والسنة:الكتابعلىعرضه

الموافقالصحيحالكشفمنوالأئمةوالسلفالصحابةبهامتازمامع

يجعلونكانوابل،بمجردهدليلأولا،للتلقيمصدرآيعذونهكانوامافإنهم؟للحق

.(3653)رقم(3/0341)عمربناللهعبدقولمنالبخاريأخرجه(1)

.(834)رقم(1/601)طالبأبيبنعليقولمنأحمدالإمامأخرجه(2)

.(47-42/20)الفتاوى)3(مجموع
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

والسنة.الكتابعلىويعرضونهللخطأ،قابلأذلكمنلهميقعما

جعلوافإنهم؟الصوفيةعندوالوجدوالذوقالكشفأصلينقضوهذا

وصدقأحقأمنهلهموقعماكلوجعلوا،للتلقيبرأسهمستقلأمصدرآذلك

والشك.الريبةيقبللا

كمامحذثون،فيهمكان!ان-"والأولياء:تيميةابنالإسلامشيخقال

،محدثونقبلكمالأممفيكانقد"إنه:قالأنه"!ووالنبيعنالصحيحينفيثبت

منالمحدثينأولأنعلىيدلالحديثفهذا،(1)"رمعفأحدأمتيفييكنفإن

يلهمكانوإن-فالمحدث،الصديقهوإذ،منهأفضلبكروأبوعمر،الأمةهذه

فإنه،والسنةالكتابعلذلكيعرضأنفعليه-تعالىالثهجهةمنويحدث

وكان،اللهكتابعندوقافاالخطاببنعمركانولهذا،...بمعصومليس

الحديبية،يوملهبينكماله،يقعماتخالفأشياءلهيبينالصديقبكرأبو

الخطاببنعمروكان،ذلكوغيرالزكاةمانيقتال!لوم،!"النبيموتويوم

فتردالقولقالوربما،إليهيرجعونوتارةإليهميرجعفتارة،الصحابةيشاور

قدركماقولهويدعإليهافيرجعالحقلهوتبينقولهالمسلمينمنامرأةعليه

رأيه،ويدعبهفيعمل!"النبيعنحديثلهفيذكررأيايرىوربما،الصداق

القوليقولوكان،متعددةقضايافيدونههوعمنبعفالسنةيأخذوكان

فإذا،أخطأهأمالحقأصابعمريدريماوالثه:فيقول،أصبت:لهفيقال

هوالقيامةيومإلىربهعنقلبهيحدثهقلبذيفكلالمحدثينإمامهذاكان

طائفةكانوإن،كلهمعليهميجوزالخطأبل،معصومفيهمفليسعمر،دون

آنفأ.تخريجهتقدم(1)
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!مجنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فهذا؟...العصمةمنللأنبياءيثبتمانظيروهو،محفوظالوليأنتدعي

الناسمنأحدكلأنعلىالمسلموناتفقولهذا،والإجماعللسنةمخالفباطل

والنورالهدىفيمتفاضلينكانوا!ان!الثهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذ

منيأخذالصديقلأن؟المحدثمنأفضلالصديقكانولهذا،والإصابة

صوابلهفيقعالمحدثوأمامحفوظا،معصوماشيئاإلايأخذفلا،النبوةمشكاة

مفتقرينالأولياءجميعصاروبهذا،خطئهمنصوابهتميزوالسنةوالكتابوخطأ،

آثاروافقفما،الرسولولبآثارأمورهمجميعيزنواأنلهملابد،والسنةالكتابإلى

،-فيهمجتهدينكانواوإن-باطلفهوذلكخالفوما،الحقفهوالرسول

الأولينالسابقينأنومعلوم،خطأهملهمويغفر،اجتهادهمعلىيثيبهمتعالىوالله

الأولياءآخروأما،وتقوىإيماناأعظمفهم،النبويةللآثارواتباعااهتداءأعظم

.(1)"مهلحصلمامثللهيحصلفلا

:والذوقوالوجدالكشفمنبشيءوالسنةالكتابمعارضةعدم-3

،وقياسورأيبعقلالقرآنعارضأنهالسلفمنأحدكلامفييوجدلا"

وأؤخذاأوذوقالهإن:يقولمنفيهمولا،...ومكاشفةووجدبذوقولا

.(2)"والحديثالقرآنتخالفمكاشفةأومخاطبة

الثهنمرسولسمعإذامنالصحابةفيكانهل"فانظر::القيمابنوقال

منهمأحدقطكانوهل،؟سياستهأوعقلهأووجدهأوذوقهأوبقياسهعارضه

فلقدمقلد؟،تقليدأوسياسةأوذوقاأوقياساأوعقلااللهرسولنصعلىيقدم

.(227-226/2)الفتاوىمجموع(1)

.(29-28/13)السابق)2(المصدر
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"زمانهمفييكونأوحالههذامنوجهإلىتنظرأنوصانهاأعينهماللهأكرم

والبدعة؟الأهواءأهلعندوالذوقوالوجدالكشفينقفأصلوهذا

،الرسوليأتيالذيالملكيأخذحيثمنيأخذ"أنهيذعيمنهمالواحدفإن

مشكاته،عنيأخذونكلهموالأنبياءالتوحيد،علمالمعدنذلكمنيأخذوأنه

وذلكالإلحاد")2(،أهلمقالاتمنذلكونحو،النبيمنأفضلالولي:يقولأو

.المسلمونعليهوأجمعوالسنةالكتابفيثبتمايعاليض

!ح!!!!6!ح!

.(1/432)السالكينمدارج(1)

.(29-28/13)الفتاوى)2(مجموع
http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

الثالثالمسلك

بحلاموالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

بهميحتجونالذينالأهواءأهلأئمة

والوجدالكشفمنيتخذونالذينوالبدعةالأهواءأهلأنلهيؤشفمما

والسنةالكتابوبينبينهموصعتقد؟والاستدلالللتلقيمصدرأوالذوق

وطلبوالسنةالكتابفيالتفقهعنفأعرضوا،والعوائقالحواجزالأمةوإجماع

والاستدلالالتلقيفيطريقهموقصروا،العلمأهلعلىالتتلمذطريقعنالعلم

وأئمتهم.مشايخهممنيتلقفونهماعل

والوجدالكشفمنأولئكعليهنقفمافيالسنةأهلعييذلك؟أجلمن

ويقفدونهمبهميعتذونالذينأئمتهمكلاممنعليههممايخالفماببيانوالذوق

الصوفيةمشايخ"كانفقد،كتبهمفيلهمويترجمونبالولايةلهمويشهدون

كثيرالأن؟الشرعومتابعةالعلمبمتابعةكثيرايوصونالاستقامةأهلالعارفون

اعتصامغيرمنوهواهاوإراداتهاالنفسمحبةمجرددئهالعبادةفيسلكوامنهم

ضلاليشبهضلالاذلكبسببفضلوا،والسنةالكتاببهجاءالذيبالعلم

السالكينمنكثيرحالمنيعلمونهلمابذلكوصواإنما"وهم،(1)"النصارى

بها،بعثالتياللهلسبيلمتبعغيرويهواهيراهوماووجدهذوقهمعيجريأنه

.(2)"الثهمنهدىبغيرالهوىنوعوهذا

.(5/331)النبويةالسنةمنهاج(1)

.(1/052)لاستقامةا(2)
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نقضفيالهممنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

القومكتبفيموجودةأقوالمنالأئمةلأولئكبماالسنةأهلفيستشهد

يأتي:ماعلىتدذ

عنهما.الخروجعنوالنهي،الأحوالجميعفيوالسنةالكتابباتباعالأمر-1

اتباعطريقعنإلاالصحيحالكشفمرتبةعلىللحصولطريقلا-2

والسنة.الكتاب

كانإذاإلاوالذوقوالوجدالكشفمنللعبديعرضلماقيم!لا-3

والسنة.للكتابموافقأ

باطل.فهووالسنةالكتابيخالفمافيهكانوذوقووجدكشفكل-4

والبدعة؟الأهواءأهلعليهالذيوالذوقوالوجدالكشفأصلينقضوهذا

ذلك،فيالعظيمةالأقوالهذهيقلدونهمالذينشيوخهمعنثبتإذافإنه

وعفاعنهموالذوقوالوجدالكشفمنعليههمماتلفواإنماأنهميذعونوهم

الباطلذلكعنالرجوععليهمالواجبكان؟وقصصهمأقوالهممنإليهمنقل

أئمتهم.كلاممنيوافقهماماإلىوالسنةللكتابالمخالف

النقض:فيبهائستشقدالتيأقوالهمومن

القومنكتمنقلبيفيالنكتةيقع"ربما:الدارانيسليمانأبوقال-1

.(1)"والسنةالكتاب:عدلينبشاهدينإلامنهأقبلفلاأياما

.(2)ادعملهفباطلسنةاتباعبلاعمل"من:الحوارىأبيبنأحمدقال-2

.(87)صالصوفيةطبقات(1)

.(014)صالقثميريةالرسالة(2)
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حص!نمنقضفيالهممنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

وقتكلوأحوالهأفعالهتنرنلم"من:حفمالنيسابوريأبوقال-3

.(1)"الرجالديوانفيتعدهفلاخواطرهيتهمولموالسنةبالكتاب

أثراقتفىمنإلاالخلقعلىمسدودةكلها"الطرقالجنيد:قالول-4

.(2)"ىم!هت!الرسول

هذافيبهيقتدىلاالحديثيكتبولمالقرآنيحفظلم"من:وقال-5

.(3)"والسنةبالكتابمقيدهذاعلمنالأنالأمر؟

نطقوفعلاقولانفسهعلىالسنةأقر"من:النيسابوريعثمانأبوقال-6

!قإنتطيعوة:تعالىالثهقال،بالبدعةنطقنفسهعلىالهوىأقزومن،بالحكمة

.(4)"أ45:النور9(ققتدوأ

سلوكه،عليهسهلتعالىالحقطريقعلم"من:البغداديحمزةأبوقال-7

.(5)"وأفعالهوأقوالهأحوالهفيالرسولمتابعةلاإالثهإلىالطريقعلىدليلولا

فإنعلمنتيجةيكونلاحال"كلنجيد:بنإسماعيلعمروأبوقال-8

.(6)"نفعهمنصاحبهعلىأكمرضرره

.(51/230)الأولياءحلية(1)

.(043)صالقشيريةالرسالة(2)

.(431)صالسابقالمصدر(3)

.(01/442)الأولياءحلية(4)

.(395)صالقشيريةالرسالة(5)

.(554)صالصوفيةطبقات(6)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الذيوهو:معانأكذاألثلاثاسم"التصوف:السقطيسريقال-9

ظاهرعليهينقضهعليمفيبباطننيتكلمولا،ورعهنورمعرفتهنوريطفئلا

.(1)"اللهمحارمأستارهتكعلىالكراماتتحملهولا،السنةأوالكتاب

وكان-بالولايةنفسهشفررجليإلىالبسطامييزيدأبوومضى-01

ودخلبيتهمنالرجلذلكخرجفلما،-بالزهدمشهورأمقصودأرجلأ

:وقالعليهيسلمولميزيدأبوعنهفانصرف،القبلةتجاهببصاقهرمىالمسجد

.(2)"؟يدعيهماعلمأمونأيكونفكيف!وو،اللهرسولآدابعلمأمونغيرهذا"

الهواءفييرتقيحتىالكراماتمنأعطيرجلإلىنظرتم"لو:وقال-11

وأداءالحدودوحفظوالنهيالأمرعندتجدونهكيفتنظرواحتىبهتغتروافلا

.(3)"الشريعة

!ح!!!!اكع

.(69)صالقثميريةالرسالة(1)

.(77-76)صالسابقالمصدر(2)

.(77)صالسابقالمصدر(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

وأصولهجذورهببيانوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

تعالى:فقال،الخالصالدينبأنهدينآلعبادهارتضاهالذيالإسلاماللهوصف

أنهوبيان،لإخلاصباللأمرتقرير"هذاف،13الزمر:أ(آلمخالصىآلدينآلآيته!

فكذلك"الوجوهجميعمنعبادهعلىالتفضلوله،كلهالكماللهأنهكماتعالى

لنفسه،ارتضاهالذيالدينفهو،الشوائبجميعمنالخالمالصافيالدينله

اللهمنأنهالإسلاملدينمزئةفأعظم،(1)"هبوأمرهمخلقهلصفوةوارتضاه

ذلك،غيرأوتشريعأونهيأوأمرفيشركفيهأحدلأيليسخالصأسبحانه

وهودئه،عالدينإخلاينافيفهومنهليسممافيهأديخلأميرفأيثئم،ومن

.وبهتانوإفكوالعملالقولمنزور

الذيوالذوقوالوجدالكشفينقفونالسنةأهلفإنذلك؟علىوبناء

قدوأنه،الخالصالدينعلىدخيلأمرأنهببيانوالبدعةالأهواءأهلعليه

هدىبغيرالبشروضعهاي!لاالمنحرفةالباطلةالعقائدمنالمسلمينإلىتسزب

فيبئنون:،سلطانولابينةولااللهمن

!انماشيء،فيالإسلاممنليسوالذوقوالوجدالكشفأصلأن-1

الباطلة.والنحلالمللأهلمنالكفروأهلالإسلامأعداءمنالصوفيةتلقفه

،الإسلاممنليستباطلةعقائدإلىيؤديوالذوقوالوجدالكشفأن-2

الكفر.أهلعقائدمنهيوإنما

.(717)صالرحمنالكريمتيسير(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

عليهالذيوالذوقوالوجدالكشفبطلانمنصفلكليظهرذلكوببيان

ميراثمنهوبأميريستدلونإنماأنهمحينئذلهيتبينلأنه؟والبدعةالأهواءأهل

ومللهم.الكفرأهل

والذوقوالوجدالكشفحقيقةأنمبئنأ-تيميةابنالإسلامشيخقال

أوجهومعذدأ،وغيرهمالنصارىمنالكفرمللعنمأخوذةهيإنماوكؤداها

مللمنسبقهملمنوالذوقوالوجدالكشففيالصوفيةيدعيهمامشابهة

إلىالرسولشرعهاالتيالعباداتعنعدلمنذكر"والمقصود::-الكفر

الفلالمنأنواعفيصارواوأنهم،وهواهومحبفووجدهوذوقهبإرادتهعباداقي

والوصولالأنبياءوساطةإسقاطيدعيمنففيهم:النصارىضلالجنسمن

الاتحاديدعيمنومنهم،النبوةمنأفضلهوماويدعيطريقهمبغيرالثهإلى

التوحيدحقيقةإلىالواصلينلطائفته!امالشيخهوإمالنفسهإماالخاصوالحلول

مبتدعةهؤلاءوكذلكبالغلو،موصوفونوالنصارى،النصارىقولوهذا،بزعمه

يدعيممنكثيرالصنفينهذينفييوجدولهذا،الراففةوفيفيهمالغلؤالعتاد

عبيد،بنيلائمتهمالإسماعيليةمنكثيريدعيهكماالإلهيةلشيخه!امالنفسهإما

غيرومنالبيتأهلمنلغيرهموإماعشرللاثنيإماالغاليةمنكثيريدعيهوكما

الخارجينالمبتدعةجنسفيوكذلك،وغيرهمالنصيريةتدعيهكماالبيتأهل

الغلاةمنطوائفمنهموالتصوفوالتألهالتعبدأهلمنوالسنةالكتابعن

نبيوجوديجؤزمتفلسفاكان!ان،النبوةفوقهوماودعوىالإلهيةيدعون

صارواوغيرهماسبعينوابنالزندقةفيالمقتول!كالسهرورديمحمدبعد

سبيللاالظاهرالشرعأنورأىالشرعبهجاءبماأقرمنبخلاف،النبوةيطلبون
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الولايةمنويدعي،تختملمالولايةلكنختمتالنبوة:يقولفإنهتغييرهإلى

منها،يستفيدونالأنبياءوأنوالمرسلينللأنبياءيكونوماالنبوةمنأعظمهوما

:نوعانوالاتحادالحلولفيوهموالاتحاد،بالحلوليقولمنهؤلاءومن

فيويقولون،وأمثالهعربيكابنالمطلقالعاموالاتحادبالحلوليقولنوع

عربي:ابنقالكمامنهاأعظمالولايةإن:النبوة

الولىودونالرسولفويقبرزخفيالنبوةمقام

وخاتمالرسللخاتمإلاالعلمهذا"وليس:صالفصوفيعربيابنوقالول

منأحديراهوماالأنبياء،خاتممشكاةمنإلاالأنبياءمنأحديراهوماالأنبياء،

رأوهإذايرونهلارأوهإذاالرسلأنحتىالأولياء،خاتممشكاةمنإلاالأولياء

التشريعرسالةأعني-والنبوةالرسالةفإنالأولياء،خاتممشكاةمنإلا

أولياءكونهممنفالمرسلونأبدا،تنقطعفلاالولايةوأما،تنقطعان-ونبوته

الأولياء؟،مندونهمبمنفكيفالأولياء،خاتممشكاةمنإلاذكرناهمايرونلا

التشريعمنالرسلخاتمبهجاءلماالحكمفيتابعاالأولياءخاتمكان!ان

،أنزليكونوجهمنفإنه،إليهذهبنامايناقضولامقامهفييقدحلافذلك

الفينمنبالحائطالنبوة!روالنبيمثل!ولما:قال،"أعلىيكونوجهومن

الأولياءخاتموأما،اللبنةموضع!صهوفكان،لبنةموضعإلاكملتقدفرآها

موضعالحائطفينفسهويرىعوو،النبيمثلهمافيرىالرؤيا،هذهمنلهبدفلا

والسبب،الحائطفيكمل،اللبنتينتينكموضعفيتنطبعنفسهويرى،لبنتين

الفضةواللبنةفضة،منولبنةذهبمنلبنةالحائطأنلبنتينرآهالكونهالموجب

الصورةفيهوماالسرفيالثهعنآخذهوكما،الأحكاممنفيهيتبعهوماظاهرههي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وهوهكذا،يراهأنبدفلا،عليههوماعلىالأمريرىلأنهفيه،متبعالظاهرة

الملكمفيأخذالذيالمعدنمنيأخذفإنه،الباطنفيالذهبيةاللبنةموضع

العلملكحصلفقدإليهأشرنامافهمت"فإن:قاللا،الرسولإلىبهيوحىالذي

منعليههمماكشفوبينامواضعفيهؤلاءعلىالردبسطناوقد:قلتدا.النافع

فهؤلاءالخاصبالاتحاديقولونالذينوأما،والزندقةوالنفاقوالخيالالضلال

.(؟)"بذلكيصرحمنمنهم

أحدكلامفييوجدلاولهذابه؟يقتدىالذيالإمامهوالقرآن"فكان:وقال

ومكاشفة،ووجدبذوقولا،وقياسورأيبعقلالقرآنعارضأنهالسلفمن

تقديمفيجب:يقولأنعنفضلا،والنقلالعقلهذافيتعارضقد:قطقالولا

تخالفمكاشفةأومخاطبةأوؤخذاأوذوفالهإن:يقولمنفيهمولا،...العقل

الملكيأخذحيثمنيأخذأنهأحدهمتذجميأنعنفضلا،والحديثالقرآن

كلهموالأنبياءالتوحيد،علمالمعدنذلكمنيأخذوأنه،الرسوليأتيالذي

مقالاتمنذلكونحو،النبيمنأفضلالولي:يقولأو،مشكاتهعنيأخذون

يعرفوإنما،المسلمينفيتغدحدثتتكنلمالأقوالهذهفإنالإلحاد؟أهل

النبيغيرأنيجؤزمنفيهمفإن؟والنصارىاليهودملاحدةعنإماهذهمثل

:يقولونوهمرسل،عندهمفإنهم؟الحواريينفييقولهقدكما،النبيمنأففل

إلىأنبياء،سموهم!ان،وموسىإبراهيمومنبل،وسليمانداودمنأفضل

الأمور")2(.هذهأمثال

.(338-5/333)النبويةالسنةمنهاج(1)

.(29-28/13)الفتاوى)2(مجموع
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

كليعلمقدهؤلاءمنالواحدأنمنبعضهميدعيهما!وكذلك:وقال

المقالاتمنذلكونحو،الثهمنومنزلتهأبيهواسمواسمهويكونكاندتهولي

مثل:،خصائصهبعضفيالثهيشاركالبشرمنالواحدأنتتضمنالتيالباطلة

في!ضهميقولكماذلك،ونحوقديرشيءكلعلىأوعليمشيءبكلأنه

موومةوقدرتهالثه،علمعلىينطبقأحدهمعلمإن:شيوخهوفي"شروالنبي

المقالاتفهذه،عليهالثهيقدرماعلىويقدر،اللهيعلمهمافيعلمالله،قدرةعلى

علماءبإجماعباطلةوهيعلي،فيوالغاليةالنصارىقولجنسمنيشبههاوما

.(1)"المسلمين

المبتدعان:الطريقانوأما":وقال

باطلفيههذافإن،البدعيوالرأيالبدعيالكلامأهلطريقفأحدهما:

هؤلاءفيبقى،الأعمالمنورسولهبهاللهأمرفيمايفرطونأهلهمنوكثيركثير،

الباطلة.اليهوديةإلىمنحرفونوهؤلاء،عملوفسادعلمفسادفي

منحرفونوهؤلاء،البدعيةوالعبادةوالتصوفالرياضةأهلطريق:والثاني

الوجولعلىنفسهالإنسانصفىإذا:يقولونهؤلاءفإن،الباطلةالنصرانيةإلى

عبادتهتكونهؤلاءمنوكثير،تعلمبلاالعلومعليهفاضتيذكرونهالذي

.(2)"وو!الرسولبهجاءلمامخالفةبلمبتدعة

.(96-1/95)النبويةالسنةمنهاج(1)

.(429-428/5)السابق)2(المصدر
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نقضفيال!سنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

المعروفينإمابعفالشيوخفيذلكنحوالناسمنكثير"ودعوى:وقال

جنسمنأقوالالهمفإن،أهلهمنوليسالصلاحبهيظنمنوإمابالصلاح

خوطبواإذاهؤلاءوعامة،النصارىأقوالمنشروبعضها،النصارىأقوال

ويقول،العقلفوقأمرهذا:النصارىقولجنسمنقالواقولهمفسادببيان

الكشففيعندناثبت:يقولالوحدةأهللشيخالتلمسانييقولهكانمابعضهم

والنقل،العقلح:سبيلهميسلكأنأرادلمنويقولون،النقليناقفصريحما

.(1)4والنقلالعقلمناخرجأو:

!ح!!!!6!ح!

.(187-3/186)الصحيحالجواب(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاال!هواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

ووحيهالشيطانوساوسمنبأنهوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

ذلك؟ونحووالمعراجوالهاتفوالخاطروالإلهاموالذوقوالوجدالكشف

،والغيبياتوالمعارفالعلوممنلهكشفاللهبأنصاحبهادعوىعلىقائمةكلها

وأالأنبياءأحدأووو!لك!نبيهبواسطة!امانفسهفيإلهامأ!اماخطابأإماوذلك

الخضر.

والوجدالكشفمنالمبتدعةأولئكعليهمانقضهمفيالسنةأهلفيعتني

خاطرهمفيجالماأنويقزرونيدعونها،التيالدعوىتلكبنقفأصلوالذوق

الشيطانمنهوإنماذلكمنبأبصارهمرأوهأوبآذانهمسمعوهأوإليهمألقيأو

.الفاسدةوالخطراتالوساوسمنإليهميلقيهوما

الآتية:النقاططريقعنيأتيذلكوتقرير

ومنهحقهومامنهيسمعهأويراهأوالإنساننفسفييلقىماأن:الأولى

باطل:هوما

الخيرقلوبهمفييلقون،وشياطينملائكةبالإنسداوكلسبحانهاللهإن

اللهأخبركما،...الشرمنالباطلةوالعقائدالخير،منالصادقفالعلموالشر،

الملك،منبأنهيشعرلاالبشركان!ان،توحيهماالبشرإلىتوحيالملائكةأن

يكونتارةعبادهإلىيوحيهماكان"!اذا،(1)"الموسوسبالشيطانيشعرلاكما

.(532-17/531)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالهم!نةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمنهج

يختمبهلامطلفاكلهمللمؤمنينفهذا،وساطةبغيروتارة،ملكبوساطة

تعالى:وقال،17:القصصأ(أقمجعيهآنمولهتىأيمصوآؤحتتآلملى!:تعالىقال،لأنبياءا

(نو!ئمميإنمآؤآشهذاشتاةقائوأؤبرسموليبىامنوأةآنآتحؤايىلنإلىآؤحتثؤإد!

أنهفذكر،168:النحلأ(ألمحتنإلىزئكؤآؤحى!:قالقدكان!اذا،!111:المائدة9

،211:فيكلؤشمآ:آضرها(أفصلت!ؤآؤخى:تعالىوقال،أولىالإنسانفإلى،إليهميوحي

سبحانهفهو،18-7:الشمس1(تأقتقانجوزقاؤتفؤلفاؤقاسؤلقا!ؤتف!ى!:تعالىلقاوقد

إلهاموهو،الشيطانبواسطةيكونوالفجور،للنفسوالتقوىالفجوريلهم

وهذابالفجور،أمرهذا،وحيإلهاموهو،ملكبواسطةوالتقوى،وسواس

.(1)"بالتقوىأمر

:أقسامثلاثةعلى!الرؤياأنالصحيحالحديثفيالثابتمنكان!اذا

يلقيمافكذلك؟الشيطانمنورؤيا،النفسحديثمنورؤيا،الفهمنرؤيا

رحماني،:ثلاثةالأحوالكانتولهذا؟أقسامثلاثةيقظتهحالفيالإنساننفسفي

:أصنافثلاثةوالتصرفالمكاشفةنوعمنيحصلوما،وشيطاني،ونفساني

لهوالشيطانقوة،لهاوالنفسقوة،لهالملكفإن،وشيطاني،ونفسيققكي،

حق،فهو،المؤمنقلبومنالملكمنكانفماقوة،لهالمؤمنوقلبقوة،

.(2)"باطلفهوالنفسووسوسةالشيطانمنكانوما

.(529-528/17)الفتاوى)1(مجموع

.(613-10/612)السابقالمصدر(2)
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الإنساننفسفييلقىمماباطلهووماحقهومابينالفرقان:الثانية

والسنة:الكتابموافقةهويراهأويسمعهأو

ومنهاللهمنهومامفيسمعهأويراهأوالإنساننفسفييلقىماكانإذ

تمييزيمكنلافإنه؟باطلهوماومنهحقهوماومنه،الشيطانمنهوما

هومامفيتبينينتقف،ولايخطئلامطردبفرقانإلاالآخرمنالأمرينأحد

وهذا،الشيطانأولياءمنالرحمنأولياءبهويتميز،الشيطانمنهووماالثهمن

آئفققاقترل!آلذىفهو:!محمذابهالقهبعثالذيالفرقانهوإنماالفرقان

والباطل،الحقبينبهالثهفرقالذيوهو،11:الفرقان1!تلييرالقفقمينيييهو!ءغتبغلي

النار،وطريقالجنةطريقوبين،والغيالرشادوبين،والضلالالهدىوبين

والسنة،الكتابهو:وذلك،الشيطانأولياءوسبيلالرحمنأولياءسبيلوبين

حق،وهو،اللهمنفهولفهتقوىأنهعلىوالسنةالكتابدلمماذلككانفإن

وباطل،خطأوهو،الشيطانمنفهوفجورأنهعلىدلمماكانوإنمحمود،!الهام

ته،شئظناقهؤتبمانقيضقآلرخميندتجيىغنيغمث!ومن!:تعالىلقاكما،مذمومووسواس

!لفقالدا!آةا!!حق!ضقتدونآحممؤ!تئمبونلمتئبيليآعق!ذوتهتمداتهتم!قرين

نزلهأماهوالرحمنوذكر،!38-36:الزخرفأ(آتعرلنيخيث!ئقآتممثيرقاتببغذويئكبتنى

آلديننيخي،ؤمتاؤيتمير!آقوملفيئيهدىانآتقرهذاإن!:تعالىوقال،رسولهعلى

ليما(آعذابمقتمناآغتذلأخرؤبآيؤمنونلاالذين!وآنآتج!إتجيراالتمآنةألضخيحغتييغخلون

.(1)المعنىهذافيالآياتمنذلكوغير،11.-9الإسراء:أ

.(529/17)(41ه-413/10)الفتاوى)1(انظر:مجموع
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

يسمعونهأويرونهأووالبدعةالأهواءأهلنفوسفييلقىماأنتقرير:الثالثة

!اضلاله:ووساوسهالشيطانوحيمنيكونالذيالباطلقبيلمنهو

يسمعهأوالإنساننفسفييلقىفيماوالباطلالحقبينالفرقانمعرفةبعد

ينتقفأصلذلك؟منوالبدعةالأهواءأهليدعيهماعلىوتطبيقه،يراهأو

يكونأنإمايخلو:لاذلكأنويظهر،والذوقوالوجدالكشفمنيذعونهما

نأوإما،ووحيهالشيطانوساوسمنيكونأنوإماوتوفم،محفخيال

لإضلاله.للإنسانالجنتصؤرمنيكون

هما:،أمرانأعظمهاأمور،عدةذلكفيوالحجة

مخالفةالمسلمين!اجماعوالسنةللكتابذلكمنيدعونهمامخالفة-1

على:باشتمالهوذلك،صريحة

.سلطانمنبهااللهأنزلماالتيوالتشريعاتالبدعمنأنواع-

والرقمالمحدثالسماعمنوالفجوروالمعاعميالمنكراتمنأصناف-

الدين.باسم

ورسوله.اللهأمربخلافالأمر-

إلىالحاجةعدمدعوىبلكالأنبياء،مباشرةالثهعنالتلقيدعوى-

الوحي.فيالثهوبينبينهمالأنبياءواسطة

ونحوهالنفوسفيوماوالأرضالسماواتغيبعلىالاطلاعدعوى-

.المغيباتمن

والخفر.والأنبياءالأمواترؤيةدعوى-
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ج!نمنقضفيالسنةأهلحص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

عوالتحكم.والخربمحفالظنقولمأنه-2

أنهيظنمن"فمنهم:-الأمرهذامجقيأ-تيميةابنالإسلامشيخقال

نعم،.كذبوهذا،ذلكلهحصلشخضاأنويحكون،تلقينبلاالقرآنيلقن

تصقلالرياضةفإنفتلاها،تذكرهانفسهصفىفلما،الفهآياتسمعيكونقد

:قالبعضهمأنيحكىأوبعضهمويقولنسيها،قدكانأشياءفيذكر،النفس

وهذا."يموتلاالذيالحيعنعلمناوأخذناميت،عنميئاعلمهم"أخذوا

تعالىاللهمنهوخاطرأوخطابمنإليهيلقىماأنيظنمنمنهملكن،يقع

الرحمانيبينيفرقفرقانعندهموليسالشيطانمنيكونوقد،واسطةبلا

....والشيطاني

عندصاروا،واسطةبلاالفهمنلهميحصلهذاأنظنوالماهؤلاءإنثم

وأنامحمد،يدعلىعطيته"فلان:أحدهميقول،الرسولاتباعمنأعظمأنفسهم

الشيخوهذا،الكتابعنيأخذ"فلانأيضا:ويقول،"واسطةبلاالثهمنعطيتي

لفظ:"الثهو"أعطاني،"اللهعن"يأخذ:القائلوقولهذا.ومثل،"اللهعنيأخذ

مجمل:

بمشيئة:أي،الخلقيالكوني)وهوالعاموالأخذالإعطاءبهأرادفإن

هذا،فييشاركونهالناسجميعولكنحق،فهوهذا(:ليحصلوقدرتهالفه

والكفارالاعتبار،بهذاأخذالقهعنأيضاهوالكتابعنأخذالذيوذلك

كذلك.همأيضاالكتابوأهلالمشركينمن

إليه،ويقربويرضاهالفهيحبهمماهولهحصلالذيهذاأنأرادوإن

:طريقانفهنا:تعالىالقهكلامهوإليهيلقىالذيالخطابوهذا
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الشيطانمنلاالفهمنهوإنماهذاأنلكأينمن:لهيقالأنأحدهما:

كما،عليهموينزلونأوليائهمإلىيوحونالشياطينفإن،؟ووسوسفوإلقائه

وأهلالمشركينعبادفيكثيزاموجودوهذا،القرآنفيبذلكتعالىالقهأخبر

بدعتهم،بحسبالبدعأهلفيو،ونحوهموالسحرةالكهانوفي،الكتاب

أنههناوالمقصود،...رحمانيةتكونوقدشيطانيةتكونقدالأحوالهذهفإن

الباطلوأهلالحقأهلبينمشتركاالأحوالهذهجنسكانإذا:لهميقال

الحق.هولكمحصلماأنيبيندليلمنبدفلا

بهاللهبعثلمامخالفلأنه؟الشيطانمنهذابل:يقالأن:الثانيالطريق

غايته:وإلىسببهوإلىلهحصلفيماينظرأنهوذلك!ى،محمذا

الصخلهذااسجد:لهيقالأن:مثل-شرعيةغيرعبادةالسببكانفإن

لكيحصلحتىالصورةهذهبصاحباستشفعأوالمراد،لكيحصلحتى

كماالكواكبيدعوأن:مثلبهواستغثالمخلوقهذاادعأو،المطلوب

سواءالخالقيدعوكمامخلوقايدعوأنأو،الكواكبدعوةكتبفييذكرونه

إماسبحانهالخالقيدعوكمادعاهفإذاشيخا،أون!تاأوملكاالمخلوقكان

السبببهذالهحصلمافحينئذ:-بهمشركاصارمسألةدعاءوإماعبادةدعاء

أحيائا،لهمتتراءىالشياطينوكانت،للمشركينيحصلكانكما،بالشركحصل

لهميقضونأو،الغائبةالأمورببعضويخبرونهمالصخمنيخاطبونهموقد

توحيدهممنمنهماشتروهبماالقليلالنفعهذالهميبذلونفكانوا،الحوائجبعض

سماعسببهيكونقدوكذلككالسحر...،بزوالههلكواالذي!ايمانهم

حمياتفعلمماأعغبالنفوستفعل،النفوسخمرهيوالمعازف،...المعازف
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

وإلىالفواحشإلىومالوا،الشركفيهمحلبالأصواتسكروافإذا،الكؤوس

موجودةالثلاثةوهذه،ويزنونالثهحرمالتيالنفسويقتلونفيشركون،الظلم

عليهمفغالبالشركأماوالتصدية،المكاءسماعالمعازفسماعأهلفيكثيزا

الفواح!شوأماحبه،علىويتواجدونالفهيحبونمامثلغيرهأوشيخهميحبوابأن

فإنالقتلوأما،...الفواحشلوقوعالأسبابأعظممنوهوالزنا،رقيةفالغناء

قوته،منذلكويعدون،بحالهقتله:يقولونكثير،السماعفيبعضابعضهمقتل

،..الآخر.قتلأقوىشياطيفكانتفأيهم،تحضرهمشياطينمعهمأنوذلك

غيرأوفرشاوإماشخضاإمايقتلمنومنهم،منهملكثيرهذامثلجرىوقد

الشخمذلكفيقتل،بشيخهويستغيثالثأرصاحبيقومثم،بحالهذلك

وكانواحد،لغيرهذامثلجرىكماأكثرأوأقلوإماعشرةإمامعهوجماعة

شيطانية،أحوالهذهأنلهمتبينفلما،الكراماتبابمنهذايحسبونالجهال

بصرهمنذلكعرف؟والعدوانالإثمعلىتعينهمشياطينمعهمهؤلاءوأن

لهؤلاءدا)1(.كانالذيوالغشالتلبيسوانكشفتعالىالفه

أفضليكنلموالمكاشفةوالخطابالإلهامأهلمنكانمن"كل:وقال

لماتبغا،والسنةبالكتابالاعتصامفيسبيلهيسلكأنفعليه،!تعمرمن

عليه.وردلماتبغاالرسولبهجاءمايجعللا،الرسولبهجاء

وظنوا،عليهموردبماواستغنواذلكوتركواوضلواأخطئواالذينوهؤلاء

علمهم"أخذوا:يقولأحدهموصار،المنقولالعلماتباععنيغنيهمذلكأن

له:فيقاللا،يموتلاالذيالحيعنعلمناوأخذنا،ميتعنميئا

.(184-01/134)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالهمشةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

لكنتالمعصومالنقلولولاحق،فهوالمعصومعنالثقاتنقلهماأما

.والنصارىاليهودمنوإما،المشركينمنإماوأمثالكأنت

أنهلكأينومنالفه؟،منوحيأنهلكأينفمن:عليكوردماوأما

...؟الشيطانوحيمنليس

وجودلهماويسمعونيرونومخاطباتمكاشفاتلهمالذينوهؤلاء

كليعرفهوهذا،النائمكحالأنفسهمفيإلاموجوذايكونلاوما،الخارجفي

الإنسانخيالفيوماعيائا،يرونهاأشخاضاالخارجفييرونقدولكنأحد،

إلىبهمويذهبونويحملونهم،الأشخاصأولئكويخاطبهم،غيرهيراهلا

ولباسوطعاموفضةبذهبويأتونهم،عرفاتغيرإلى!امابها،فيقفونعرفات

مثل،يطلبونهبمنأيضاويأتونهمالناسإلىويخرجونذلك،وغيروسلاح

!اماالهواءفيمحمولأإمابذلكفيأتونه،صبيأوامرأةفيإرادةلهيكونمن

معه،المقاميمكنهلمماالقويالباعثمننفسهفيوجدأنهويخبرشديد،بسي

يمرضونه،أوأعدائهمنقتلهيريدمنلهيقتلونوقدخطائا،سمعأنهيخبرأو

منوأنهالشيطانمنهذاأنيعلممنالناسمنلكنكثيزا،موجودكلهفهذا

ذلكأنيعلممنومنهمالسحر،منوعملهقالهبماحصلذلكوأنالسحر

أولئكيظنلامنومنهملنا،الجنبتسخيرأكرمناكرامةهذا:ويقولالجنمن

رجالهؤلاء:قالمعروفينغيركانوافإن،ملائكةأوآدميينعإلاالأشخا

بكرأبوهووهذا،إلياسهووهذاالخضر،هوهذافقالوا:تسموا!ان،الغيب

غيرأوالرفاعيأحمدالشيخأوعديالشيخأوالقادرعبدالشيخهووهذاوعمر،

نأيعرفلمحيث،عقلهغلطلكن،يغلطلمفهنا،كذلكالأمرأنظنذلك،
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ج!نمنقضفيالسنةأهلح!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

نفسهءشووافبيأنيظنهؤلاءمنوكثيرهؤلاء،صورعلىتمثلتشياطينهذه

النبيقبرعندذلكيرىومن،اليقظةفييأتيهالصالحينأوالأنبياءمنغيرهأو

ذلكلهقيلأو،اثحميخأوالنبيإنه:قالمنإياهأنهفيصادقوهوالشيخأوى!ك!

هذاأنيعلموعلمعقللهوالذي،أولئكصدقظنحيثغلطلكنفيه،

جكايحأمروهأن:مثل،الشرعمخالفةمنمنهميراهلماتارةعوو،النبيهوليس

أصحا!همنأحذايأتيكانما!+النبيأنيعلموتارة،ورسولهالثهأمريخالف

وتارة،؟يلهذايكونفكيف،قبرهمنيخاطبهمكانولا،اليقظةفيموتهبعد

وهذاهكذا،الدنيافيتصيرلاالجنةفيروحهوأن،قبرهمنيقملمالميتأنيعلم

:يقولونوقد،فلانرقيقةالصورةتلكويسمونهؤلاء،منلكثيركثيزايقع

فلامتإذا:يقولمنهؤلاءومن،روحانيته:يقولونوقد،تشكلمعناههو

رأوهمماتفإذا،نفسيأغسلأنافإني،يحضرنيفلاتاولايغسلنيأحذاتدعوا

تجيءإنك:الميتلهذاقالقدجتئاذلكويكون،البدنذلكوغسلجاءقد

الشيطانوغرضأموزا،لهيقولحياتهفيكانفإنهحقا؟ذلكواعتقد،الموتبعد

بعدالصتيرونماكثيزافهذاكالهندالمشركينبلادوأما،أصحابهيضلأن

وهم،!هذثممنزلهإلىودخلديوتاوقضىودائعوردحانوتهوفتحجاءموته

هؤلاءومن،صورتهفيتصورشيطانهووإنما،نفسهالشخصأنهتشكونلا

يحمثيآخذايراهوهو،سريرهعلىوالميت،غيرهأوأبيهجنازةفييكونمن

هونفسهأباهأنابقيشكفلا،أبيهبعدشيخاجعلقدوأبيهابنهبيدالناسمع

هذامثلويكونشيطائا،كان!انما،غيرهدونهورآهالذيمعهالماشيكان

الغيب،رجالمنإنه:لهموقالخالد،وغيرخالذانفسهسمىقدالشيطان

الشيخوينسبون،الغيبيخالذاوشممونه،الصالحينالإنسمنأنهيعتقدونوهم
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"ذلكونحوالخالديمحمد:فيقولونإليه

علىباطنهفييخاطبإنه:أحدهميقولالسلوكإلى"والمنتسبون:وقال

ومنهمالضوء،فيليشاهدهبإزائهوذاكبالليليصليمنفمنهمالشاهد،لسان

المريدويجدونيخاطبونأنهمويظنون،غيرهفيالسماعحالفييشاهدهمن

يتمثلالشيطانكانوربما،أنفسهمفييتمثلونهلأنهموذلك،بذلكقلوبهمفي

خوطبنا:فيقولون،الصورةتلكمنخطابانفوسهمفيفيجدون،صورتهفي

جهته.من

هنا،فالفرقان،؟هلالمخاطبفمن:المخاطبفيموجوذاكانوإنوهذا

حسنةبأشياءيخاطبونوقد،والنفسالشيطانوسوالسمنالمخاطبذلكفإنما

الشيطانبل،منهينفرونلئلا؟باطلأنهيعرفونبمايخاطبونولا،لهممنهرشوة

نفسهفييرىفمرةزاضنفسهإذاوالراهبحق،أنهيرىبماأحدهميخاطب

انصقلتفلماذلك،قبليتمثلهاقدكانلأنهمنها؟خوطبوربما،التثليثصورة

أعوانمنيكونوالعبادةالزهدأهلمنكثيرولهذا،...لهظهرتبالرياضةنفسه

بذلك،أمرهالذيهواللهأنويظنبهويخاطب،بذلكمأمورأنهويزعمالكفار،

،الشركمننفسهفيوماوالشيطانالنفسبذلكلهالآمروإنماذلك،عنمنزهوالله

إلايكونلاهذافإنذلك،منشيءلهعرضلماالدينلنهمخلضاكانلوإذ

بالسنةمتمسكلمخلصهذايقعولا،بدعةعندهأوعبادتهفيشركفيهلمن

.(2)"البتة

.(79-13/74)الفتاوىمجموع(1)

.(612-10/611)السابقالمصدر(2)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاال!هواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

الصريغوالعقلالصحيحالغقلمخالفةبيان

والذوقوالوجدالكشففيذيمرلما

والبدعةالأهواءأهلاستدلالالسنةأهلينقضالسابقةالخمسةالمسالكفي

دليلأاعتبارهصحةعدمببيانوذلك،بنقفأصلهوالذوقوالوجدبالكشف

السابقة.المسالكتضمنتهاالتيالجوانبخلالمنوذلك،بهيستدل

الدليل؟ذلكعليهاشتملماكلبهينقضأصلهمنالدليلنقضأنومع

بأنهمعادتهمجرتالسنةأهلأنإلا؟عليهبنيمانقفلكلنقفالأصلإذ

سبقكما-الباطلمنعليهيشتملماأيضآينقضونأصلهمننقفالدليلمع

والتفصيلي.النقفالإجماليبابمنذلكوكأن،-موضعمنأكثرفيبيانه

والوجدالكشفأصلنقضهممع-السنةأهلفإن:المقامهذاوفي

عليهيشتملماينقضونإنهمبل،ذلكالنقفعلىفييقتصرونلا-والذوق

بشيءاستدلواالذينوالبدعةالأهواءأهلفيهذكرهمماوالذوقوالوجدالكشف

التاليين.والمسلكينالمسلكهذامضمونهيجوانبثلاثةمنوذلك،منه

عليهاتشتملالتيوالأمورالوقائعإلىالسنةأهلينظر:المسلكهذاففي

والوجدبالكشفاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهليذكرهاالتيالقصص

المعلومومنلهما،الصريحوالعقلالصحيحالنقلمعارضةيبينونثم،والذوق

الصحيحةالدلائلمنالصريحوالعقل،الإسلامأهلحجةهوالصحيحالنقلأن

الصريحوالعقلالصحيحالنقلأنثبتماومتىالعقلاء،جميعيقبلهاالتي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

لهاإبطالأذلكفيكانالمزعومةالكشوفتلكعليهاشتملتمايخالفان

دعواهمذلكفيوالبدعةالأهواءأهلينفعولابها،وللاستدلالفيهالماونقضأ

منها:لأمور،للعقلولاللنقلفيهامدخللاكشوفهمأن

جاءناالذيهوالنقلفإن،والعقلللنقلمخالفةنفسهاهذهدعواهمأن-1

آدمبنيبهاللهكزمالذيهووالعقل،لعبادهارتضاهالذيالثهدينطريقهعن

والعقل.النقلعنخروج-ثممن-فإلغاؤهما،التكليفمناطوجعله

ذلكفيالفرقفما،وبرهاندليلأيعنمجردةدعوىدعواهمأن-2

لهمصحتولو،؟يدعونهماسائرفيالبشرسائرمنغيرهموقولقولهمبين

مبتدعةبأنهمفيهممخالفهمدعوىفيهمتصحأنالأولىمنلكاندعواهم

الأدلةمعهممخالفيهملأن،المسلمينجماعةعنخارجونالدينعنمارقون

البتة.لهايشهدمالهاليسعاطلةفدعواهمهموأما،والعقليةالنقليةوالبراهين

سياجآأنفسهمحولليضعواابتدعوهاإنمامنهمالدعوىهذهأن-3

فهي،مخالفيهمسهاممنأنفسهمويحمون،نقدهممنأتباعهمبهيمنعون

شيئآ.صاحبهاتفيدلاواحدطرفمندعوى

والعقلالصحيحللنقلالمخالفةكشوفهمفيالصوفيةشطحاتونماذج

كتبهممنوحسبواحدآكتابآتتبعناولوتذكر،أنمنوأكثرأشهرالصريح

بل-تقبلهلامالرأيناوتراجمهموكشوفهمالمزعومةكراماتهمفيالمؤلفة

-يقالكما-ذكرهامجردإنبل،السليمةوالفطرالصحيحةالعقول-تمخه

قبلهوالذيالمطلبهذافيالسابقةالمسالكثناياوفيعليها،الردعنيغني
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المراد،بهويظهرالمقصود،بهيحصلبعفماهناأوردولكنذلك،منطرف

ذلك:فمن

أنهادعىالذي-الدباغالعزيزعبدشيخهعنالمباركبنأحمدقال-1

:-خافيةعنهتخفىولاوالأرضوالسماءوالمحفوظاللوحفيمالهكشف

أقلأوملكأالسبعينمثلالملائكةمنكبيرآعددأالمدنمنمدينةكلفي"إن

الولي،ذاتتطيقهلافيماالأولياءمنالتصوفلأهلعونأيكونونأكثر،أو

:آدمبنيهيئةعلىيكونونالمدنفيموجودينيكونونالذينالملائكةوهؤلاء

منومنهمفقير،صورةفييلقاكمنومنهم،خواجةصورةفييلقاكمنفمنهم

.(1)"يشعرونلاولكنهمالناسفيمنغمسونوهمصغير،طفلصورةفييلقاك

اللهوأرسلالشهملأ،نوحقبلفكانواالأولىعادآ"وأماأيفتما:عنهوقال-2

أرسلالذيهودبخلاف،بشرعهمستقلرسولوهو)هويد(،يسمىنبيآلهم

مستقلرسولوكل:قال.المرسلينمنقبلهمنلشرعمجددفإنه،الثانيةعادإلى

كماأحفظهوأناكتابالمذكور)هويد(ولسيدنا:قال.كتابلهيكونأنبدفلا

أعدها،ولاأحفظها:قالوتعدها؟،:لهفقلت.المرسلينكتبجميعأحفظ

يؤمنحتىوليآالولييكونولا:قالكتابأ،كتالآيعدهاجعلثم.منياسمعوا

الأولياءلسائرهذا:فقلت،الإجماليكفيهولاتفصيلأالكتبهذهبجميع

ذلكفيمنهفاستفدت.الغوثوهو،فقطلواحدبل:فقال،؟عليهمالمفتوح

.(2)"الغوثهو!شأنهالوقت

.(61-ه641)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(401-031)ىعالسابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

رسولسبعمائةنوحقبلكان:يقول!ت"وسمعتهأيفتما:عنهوقال-3

كتابهفييقصمعلينالموإنما،الكثيرةالعجائبمنقصصهموفيالأنبياء،من

قولهمعنىفما:فقلت.الوحيأزمنةفيأهلهااشتهارلعدمشيئآمنهاالعزيز

أولأنهالمراد:!تفقال،؟الرسلأولوأنهنوحصفةفيالشفاعةحديثفي

صحيحة،عقيدتهمقومإلىأرسلواالمرسلينمنقبلهومن،كافرينقومإلىالرسل

!ت:فقال،؟مؤمنينكانواإذاوالناربالحجارةهويدقومعوقبفلم:فقلت

القواعدأكثرتركعلىيهلكهمأننوحقبلالذينالقوممعتعالىعادتهكانت

العقائد")1(.علىكانوا!ان

أحمدولدهضعف"ولما:الشربينيمحمدترجمةفيالشعرانيوقال-4

ربكإلىارجع:الشيخلهقاللقبفروحهعزرائيلوحضرالموتعلىوأشرف

وعاش،الضعفةتلكمنأحمدوشفي،عزرائيلفرجع.نسخالأمرفإن،فراجعه

.(2)((آماعثلاثينبعدها

:-عليهمزيدلاتقريرآالمسلكهذاتقريرفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

التحقيقلكيحصللموالنقلالعقلتتركلمإن:تبعهملمنيقولونهؤلاء!لكن

العقل.يناقفصريحماالكشففيعندناثبت:ويقولونلنا،حصلالذيوالتجلي

الناسأكمل-وسلامهعليهمالثهصلوات-الأنبياءإن:لبعضهمفقلت

عقولهمفييعرفبمالامعرفتهعنالناسعقولتعجزبمايخبرونوهمكشفا،

إذادونهمفمن،العقولبمحالاتلاالعقولبمحاراتفيخبرون،باطلأنه

.(401)عالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(1/047)الكبرىالطبقات(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

وأما،باطلكشفهأنعلمبطلانهالعقلبصريحيعلموكش!شهودعنأخبر

غيرلأن؟خطؤهيمكنوقدإصابتهفيهيمكنقدفهذابطلانهيعلملمكانإن

يغلطفالحسوإلابالعقلبينهايميزلمإنوالحسيات،بمعصومليسالأنبياء

يخالفأمراوالمخاطبةالمكاشفةمنلهحصلفيماادعىمنفكذلككثيرا،

إنيالوجود:بوحدةالقائلينمنقالكمنفيه،غالطأنهيعلمالعقلصريح

عفيهاختصالاوالصفاتالأسماءعنمجردامطلقاوجودابباطنيأشهد

من:لهيقاللكن،الناسبعضينازعهقدكماهذافييتنازعفلا.البتةقيدولا

كونفإن،؟والأرضالسماواتخلقالذيالعالمينربهوهذاأنلكأين

لكحصلأنهادعيتوإذا،القلببحسيدركلاأمراللههوبقلبكشهدتهما

هؤلاءشيخقالكما،غالطأنكعلمالعقليناقفصريحماالكشففي

التلمساني:الملاحدة

وأئارتفاءأصدقوالوجدوتأمرنيتنهافكاأنتصاحبييا

اخبارأوهامإلىالعيانعنعدتوأعمالوجدأطعكن!ف

جارياالنهيتراهفيهحققتإذااليهتدعونيأنتماوعين

منلكن،بسيطمطلقوجودشهودإلايفدكلموذوقكوجدك:لهفيقال

الخارجفيثابتهذاأنلكأينمنبل،؟العالمينربهوهذاأنلكأين

نفسك،فيمجردامطلقاكلياتشهدهإنمابلمجردا؟،مطلقاكليانفسكعن

إذاالنائمأنكما،الخارجفيهوهذاأنخبرولاعقلولابحستعلمولست

عقلهإليهعادفإذا،الخارجفيهذاأنيقينمعهيكنلمأشياءالباطنحسهشهد

...المنامفيخيالهفيكانهذاأنعلم
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نقضفيالهممنةأهلحس!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

أنهيعلمالمعقولصريحأوالمنقولصحيحيخالفبماأخبرمنفكل

لكنالظاهر،أوالباطنالحسفييشهدهفيماصادقاكانوإنغلط،لهوقع

فإن،الحسمجردفيلاالعقللصريحالمخالفالفاسدظنهفيوقعالغلط

رؤيته،إلاالحسفيفليسشخصارأىفمن،إثباتأوبنفيعلمفيهليسالحس

كانولهذاوهذا،هذابينيميزعقلمنفيهبدلافهذاعمراأوزيداكونهوأما

لعدمولكن،حسلهمونحوهموالنائموالسكرانوالبهيموالمجنونالصغير

...مطابقةغيرظنونايظنونقدبلكذا،أمكذاهوالمشهودهذاأنيميزونلاالعقل

الثهعلىيقولونلامعصومون-وسلامهعليهماللهصلوات-والأنبياء

معصوما،ليسالأنبياءسوىومن،...الصدقإلاعنهينقلونولا،الحقإلا

ظنونافيهايظنأموروشهودهوذوقهوحسهكشفهفيلهويحصليغلطفقد

!اذا،غالطأنهعلمالعقلبصريحبطلانهعلمبشيءهذامثلأخبرفإذا،كاذبة

يكونأنيلزملممعرفتهعنالناسمنكثيرعقليعجزبماالأنبياءغيرأخبر

يكونأنلاحتمالبدليلإلاكذبهولابصدقهنحكملابلكاذبا،ولاصادقا

القوذقالوإذا،معرفتهعنغيرهيعجزماعلمقديكونأنواحتمالغالطا

هذاأوالعقلفوقهذاإن:وقالبنبيليسمنالعقلبصريحفساليهالمعلوم

وهذا:قيل؟...والنقلالعقلنتركلمإننعرفهلاهذاأووالنقلالعقلطوروراء

العقلتناقضلاالأنبياءأقوالفإن،نبيعنصادقينقلهأونبييقولهأنيمتنع

وأالنصارىيقولهكماقالوإن،؟بنبيليسممنهذايقبلفكيف،الصريح

الكلام:لهمقيلالأنبياء؟كلاممنفهمناهأوالأنبياءكلامعليهدلهذاإن:غيرهم

عنهمفهمتموهالذيوالكلامشيءالأنبياءبهانطقتالتيالألفاظمعانيفي
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ج!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الأنبياءكلاممنفهمتموهغيركمأوأنتمذكرتموهماأنقدرولوآخر،شيء

يكونقدبلقال،مايتصورذلكقائلبأننجزملمالعقللصريحمخالفاليس

بلقال؟،مايتصورلمنفسههوكانإذافكيف،يريدوهلمماكلامهممنفهم

معلومقالهالذيكانإذافكيف،يفهمهلاوهولهمعقولغيربأنهمعترفونهم

فهمتإني:قاللوثم،فهمهلومقدماتثلاثفهذه،؟العقلبصريحالفساد

،؟العقلطورفوقهذاوإنأفهمهلمإني:قالإذافكيفحجة،فهمهيكنلمكلامه

بكلامهمعنواالأنبياءأنمنتصديقهيجبولمحجة،قولهيكنلمهذاقالولو

المعنىذلكأنعرفإذافكيف،العقلطورفوقأنهاعترفالذيالمعنى

.(1)"؟يبنغيرولانبيلاعاقليقولهأنيمتغعباطل

!ح!!!!لو

.(204-4/039)الصحيحالجواب(1)
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

السابعالمسلك

فيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان

والذوقوالوجدالكشفأصحاب

إليهمتقزبأسبحانهالثهإلىالعبديسلكهالذيالطريقصحةعلاماتمن

:أمرانوالرضاوالمحبةالنعيممنعندهماإلىالوصولفيوراغبآ

فيسبحانهشرعهمما-الثهإلىيقربهمما-يسلكهمايكونأن:الأول

مماأوعفونهىالثهحرمهممايسلكهماكانمافمتى،وو!لك!رسولهوسنةكتابه

الطريق.وفساداللهعنالبعدعلاماتمنذلككاننفسهتلقاءمنابتدعه

نهيهواجتنابأمرهبامتثالسبحانهلهمطيعأذلكبعديكونأن:الثاني

والخروجسبحانهاللهمعصيةذلكأورثهإذاوأما،رسولهوسنةكتابهواتباع

والعملوالقصدالنيةسوءعلاماتمنفذلكدينهفيوالابتداعونهيهأمرهعن

.إياهالثهوخذلان

والبدعةالأهواءأهلاتخذهاالتيوالذوقوالوجدالكشففيالنظروعند

الغايةأنهاويذعونينشدونها،التيالمعرفةوبلوغالثهإلىالوصولإلىطريقأ

:أمرانفيهااجتمعأنهسيظهرفإنه؟إليهالوصوللعبدهاللهأرادالذيوالكمال

أهليرتكبهاوالتيوالإجماعوالسنةللكتابالصريحةالمخالفات:الأول

الخلوات:ذلكأمثلةومن،الكشفإلىعولللووالذوقوالوجدالكشف

النفسوتجويع،الأرضفيوالسياحةوالبلاد،والعبادالدياروهجران،المبتدعة
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الجمعوترك،والرقص،والسماع،الثهإلىتقربألهااللهأباحهمماوحرمانها

ذلك.وغير،بخلقهاللهعلىوالإقسام،والجماعات

أهليرتكبهاوالتيوالإجماعوالسنةللكتابالصريحةالمخالفات:الثاني

ومنيدعونها،التيالكشفدرجةإلىالوصولبعدوالذوقوالوجدالكشف

دونالباطنواعتبار،والعصمة،التكاليفوسقوط،الغيبعلمدعوى:ذلك

ذلك.وغيرالوجود،ووحدة،والحلول،للشرعالمخالفةغايةفيكانوإنالظاهر

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضهمفيالأمرينهذينالسنةأهلوبإبراز

هذاطريقهمأنويظهربه،أولئكاستدلاليبطلوالذوقوالوجدبالكشف

رضاإلىيوصللاوأنهوالكفر،والشركوالكبائربالطواممليءموج!شطريق

ومحبته.الشيطانرضاإلىوإنما،ومعرفتهالله

أهليسلكهاالتيالطريقتفاصيلمعرفةووضوحأ:تقريرأالأمرويزيد

"فإن:الغزالييقولذلكوفي،ذلكبعدعنهاينتجوماوالذوقوالوجدالكشف

استقصاءيمكنلموإنتراجمهإلىيشيرتفصيلاالآخرةطريقعلمليقضل:قلت

:؟تفاصيله

معاملة.وعلممكاشفةعلم:قسمانأنهفاعلم

المكاشفة:علم-الأولفالقسم

لم"من:بعفالعارفينقالولفقد،العلومغايةوذلك،الباطنعلموهو

التصديقمنهنصيبوأدنى،الخاتمةسوءعليهأخافالعلمهذامننصيبلهيكن

هذامنبشيءلهيفتحلمخصلتانفيهكان"منآخر:وقال،"لأهلهوتسليمهبه

يتحققلمهوىعلىمصراأوللدنيامحباكان"من:وقيلكبر"،أوبدعة:العلم
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

،..."ائيشمفيذوقلاأنهينكرهمنعقوبةوأقل،العلومبسائريتحققوقد،به

نورعنعبارةفهو،-المكاشفةعلم:أعني-والمقربينالصديقينعلموهو

ذلكمنوينكشف،المذمومةصفاتهمنوتزكيفتطهيرهعندالقلبفييظهر

غيرمجملةمعانلهافيتوهمأسماءهاقبلمنيسمعكأن،كثيرةأمورالنور

وبصفاتهسبحانهاللهبذاتالحقيقيةالمعرفةتحصلحتىذاكإذفتتضح،متضحة

للآخرةترتيبهووجهوالاخرةالدنياخلقفيوبحكمهوبأفعالهالتاماتالباقيات

ومعنىالشيطانومعنىالوحيومعنىوالنبيالنبوةبمعنىوالمعرفةالدنياعلى

الملكظهوروكيفيةللإنسانالشياطينمعاداةوكيفيةوالشياطينالملائكةلفظ

والأرضالسمواتبملكوتوالمعرفةإليهمالوحيوصولوكيفيةللأنبياء

الفرقومعرفةفيهوالشياطينالملائكةجنودتصادموكيفيةالقلبومعرفة

والصراطالقبروعذابوالناروالجنةالآخرةومعرفةالشيطانولمةالملكلمةبين

لهتتضححتىالغطاءيرتفعأنالمكاشفةبعلمفنعني،...والحسابوالميزان

وهذا،فيهيشكلاالذيالعيانمجرىيجرياتفماحاالأمورهذهفيالحقجلية

بقاذوراتوخبثهاصدؤهاتراكمقدالقلبمرآةأنلولاالإنسانجوهرفيممكن

هذهعنالمرآةهذهتصقيلبكيفيةالعلمالآخرةطريقبعلمنعنيوإنماالدنيا،

تصفيتهاوإنما،وأفعالهصفاتهمعرفةوعنة!خياللهعنالحجابهيالتيالخبائث

عليهم-وسلامهاللهصلوات-بالأنبياءوالاقتداءالشهواتعنبالكفوتطهيرها

فيهيتلألأالحقشطربهويحاذيالقلبمنينجليمافبقدر،أحوالهمجميعفي

وبالعلمموضعهافيتفصيلهايأتيالتيبالرياضةإلاإليهسبيلولا،حقائقه

أنعممنبهايتحدثولاالكتبفيتسطرلاالتيالعلومهيوهذه،والتعليم
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جص!نمنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

وبطريقالمذاكرةسبيلعلىفيهالمشاركوهوأهلهمعإلامنهابشيءعليهالثه

.(1)"الخفيالعلمهووهذاالأسرار،

التعليمية،دونالإلهاميةالعلومإلىالتصوفأهلميلأن"فاعلم:يقولثم

والبحثالمصنفونصنفهماوتحصيلالعلمدراسةعلىيحرصوالمفلذلك

ومحوالمجاهدةتقديم:الطريققالوا:بل،المذكورةوالأدلةالأقاويلعن

ومهما،تعالىاللهعلىالهمةبكفوالإقبالكلهاالعلائقوقطعالمذمومةالصفات

العلم،بأنواربتنويرهلهوالمتكفلعبدهلقلبالمتوليهوالثهكانذلكحصل

وانشرحالقلبفيالنوروأشرقالرحمةعليهفاضتالقلبأمرالثهتولىوإذا

بلطفالغرةحجابالقلبوجهعنوانقشعالملكوتسرلهوانكشفالصدر

بالتصفيةالاستعدادلاإالعبدعلىفليس،الإلهيةالأمورحقائقفيهوتلألأتالرحمة

بدواموالترصدالتاموالتعطشالممادقةالإرادةمعالهمةوإحضارالمجردة

الأمرلهمانكشفوالأولياءفالأنبياء،الرحمةمنتعالىاللهيفتحهلماالانتظار

بالزهدبل،للكتبوالكتابةوالدراسةبالتعلملاالنورصدورهمعلىوفاض

الهمةبكنهوالإقبالشواغلهامنالقلبوتفريغعلائقهامنوالتبريالدنيافي

بانقطاعأولاذلكفيالطريقأنوزعموا،لهاللهكاندتهكانفمن،تعالىاللهعلى

والولدوالمالالأهلعنالهمةوبقطعمنهاالقلبوتفريغبالكليةالدنياعلائق

وجودفيهايستويحالةإلىقلبهيصيربل،والجاهوالولايةالعلموعنوالوطن

الفرائفوالرواتب،علىالاقتصارمعزاويةفيبنفسهيخلوثم،وعدمهشيءكل

فيبالتأملولاقرآنبقراءةفكرهيفرقولاالهممجموعالقلبفارغويجلس

.(02-1/91)الدينعلومإحياء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

سوىشيءببالهيخطرلاأنيجتهدبل،غيرهولاحديثبكتبولاتفسير

معالدوامعلىالثهالله:بلسانهقائلاالخلوةفيجلوسهبعديزالفلا،تعالىالله

الكلمةكأنويرىاللسانتحريكيتركحالةإلىينتهيحتىالقلبحضور

قلبهويصادفاللسانعنأثرهيمحىأنإلىعليهيصبرثم،لسانهعلىجارية

وحروفهاللفظصورةالقلبعنيمحىأنإلىعليهيواظبثمالذكر،علىمواظبا

لالهلازمكأنهفيهحاضراقلبهفيمجرداالكلمةمعنىويبقىالكلمةوهيئة

الحالةهذهاستدامةفيواختيارالحد،هذاإلىينتهيأنإلىاختياروله،يفارقه

فعلهبماهوبل،تعالىالثهرحمةاستجلابفياختيارلهوليس،الوسواسبدفع

الرحمةمنالثهيفتحلماالانتظارإلايبقىفلا،اللهرحمةلنفحاتمتعرضاصار

إرادتهصدقتإذاذلكوعند،الطريقبهذهوالأولياءالأنبياءعلىفتحهاكما

النفسحديثيشغلهولمشهواتهتجاذبهفلممواظبتهوحسنتهمتهوصفت

لاالخاطفكالبرقابتدائهفيويكون،قلبهفيالحقلوامعتلمعالدنيابعلائق

ثبتوإنمختطفا،يكونوقديثبتفقدعاد!انيتأخر،وقديعود،ثميثبت

علىيقتصروقد،التلاحقعلىأمثالهيتظاهروقد،يطوللاوقدثباتهيطولقد

خلقهمتفاوتيحصىلاكماتحصرلافيهتعالىاللهأولياءومنازلواحد،فن

وجلاءوتصفيةجانبكمحفمنتطهيرإلىالطريقهذارجحوقد،وأخلاقهم

.(؟)"فقطوانتظاراستعدادثم

وجبالمعتصمهذامثلوجد"فإذا:فيقولأيفمأذلكإلىالطريقويبتن

وهو،الطريققواطععنهيدفعحصينبحصنويعصمهيحميهأنمعتصمهعلى

.(02-3/91)ينلدا!علوءحيا!(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلمنهـكج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فإن،القواطعمنتحصنوهذاوالسهر،والجوعوالصمتالخلوة:أمورأربعة

لقربه:ويصلحربهبهليشاهدقلبهإصلاحالمريدمقصود

شحمويذيبنورهبياضهوفيويبيضهالقلبدمينقصفإنه:الجوعأما

،الحجابسببقساوتهأنكما،المكاشفةمفتاحورقته،رقتهذوبانهوفيالفؤاد،

الممتلئةالعروقمجاريهفإنالعدو،مسلكضاقالقلبدمنقصومهما

لعلبطونكمجوعوا،الحواريينمعشر"ياالمخلأ:عيسىوقال،بالشهوات

أبدالاالأبدالصار"ما:التستريالثهعبدبنسهلوقال،"ربكمترىقلوبكم

،"الناسعنوالاعتزالوالصمتوالسهرصالبطونبإخما:خصالبأربعإلا

...التجربةلهيشهدظاهرأمرالقلبتنويرفيالجوعففائدة

الصفاءإلىذلكفيضاف،وينورهويصفيهالقلبيجلوفإنهالسهر:وأما

فيلوح،المجلوةوالمرآةالدريكالكوكبالقلبفيصيرالجوعمنحصلالذي

وآفاتها،الدنياوحقارةالآخرةفيالدرجاترفيعفيهويشاهدالحقجمالفيه

فإن،الجوعنتيجةأيضاوالسهر،الآخرةعلىوإقبالهالدنياعنرغبتهبذلكفتتم

،الضرورةبقدركانإذاإلاويميتهالقلبيقسيوالنوم،ممكنغيرالشبعمعالسهر

أكلهم"إن:الأبدالصفةفيقيلفقد،الغيبلأسرارالمكاشفةسببفيكون

"أجمع:الخواعزخةلتهإبراهيموقال،"ضرورةوكلامهم،غلبةونومهم،فاقة

الماء".شربكثرةمنالنومكثرةأنعلىصديقاسبعينرأي

منمشاهدةعنيخلولاالمعتزلولكن،العزلةتسهلهفإنه:الصمتوأما

فإن،الضرورةبقدرإلايتكلملاأنفينبغي،أمرهوتدبيروشرابهبطعامهلهيقوم

وششثقلإليهيس!روحفإنه،عظيمالكلامإلىالقلوبوشره،القلبيشغلالكلام
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نقضفيالهمصنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

ويعلمالورعويجلبالعقليلقحفالصمت،إليهفيستريحوالفكرللذكرالتجرد

.التقوى

فإنهماوالبصر،السمعوضبطالشواغلدفعففائدتها:الخلوةحياةوأما

منقذرةكدرةكريهةمياهإليهتنصبحوضحكمفيوالقلب،القلبدهليز

الطينومنالمياهتلكمنالحوضتفريغالرياضةومقصود،الحواسأنهار

وكيفالطاهر،النظيفالماءمنهفيخرجالحوضأصلليتفجرمنهاالحاصل

حالكلفيفيتجددإليهمفتوحةوالأنهارالحوضمنالماءينزحأنلهيصح

يتموليس،الضرورةقدرعنإلاالحواسضبطمنبدفلا،؟ينقصمماأكثر

فيرأسهفليلفمظلممكانلهيكنلموإن،مظلمبيتفيبالخلوةإلاذلك

ويشاهدالحقنداءيسمعالحالةهذهمثلففيإزار،أوبكساءيتدثرأوجيبه

.(1)"الربوبيةالحضرةجلال

رح!!!!6!ص!

.(3/76)الدينعلومإحياء(1)
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!صجنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الصامنالمسلك

والخضروالأنبياء!وووالسياللهرؤيةمسألةفيالحقبيان

:والذوقوالوجدالكشففيالصوفيةمنهجعليهيقومماأهممنكانلما

السنةأهلفإنوالخضر؟والأنبياء!ىوالنبيسبحانهالثهرؤيةمنيزعمونهما

بيانأالمسائلهذهفيالحقببيانعنوا-بذلكالصوفيةاستدلالنقضهمفي-

باطل،الصوفيةعليهماأنيظهرذلكوببيان،والإجماعوالسنةالكتابمنوافيأ

صريحة.مخالفةذلكفيالحقلمخالفته

هي:،أربعهناوالمسائل

ومنامأ.يقظةسبحانهاللهرؤية:الأولى

ومنامأ.يقظة!ىالنبيرفدة:الثانية

يقظة.الأنبياءرؤية:الثالثة

يقظة.الخضررؤية:الرابعة

ذلك:فيالسنةأهليذكرهماتفصيليأتيوفيما

ومنامأ:يقظةسبحانهاللهرؤية:الأولىالمسألة

:فرعانوتحتها

يقظة:سبحانهالثهرؤية:الأولالفرع

اللهأنعلىبعدهمفمنوالتابعينالصحابةمنوأئمتهاالأمةسلفاتفق

منلأحدتقعلاسبحانهرؤيتهوأن،يقظةبعينهالدنيافيأحديراهلاسبحانه
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

لربه،خاصةور!لك!النبيرؤيةفيخلافهمإلا،نبيغيرولانبيلاكذلكالناس

خلافأ!رئهالنبيرؤيةفييحلثلممنالعلمأهلمنالمحققينمنكان!ان

فيبخلافيليسأنهعلىينصقمنومنهمربه،يرلموون!لك!أنهفيأصلأالسلفبين

.(1)كلذفي!تعباسابنعنللمأثورالخاطئالفهمستبه!انما،الحقيقة

قاطبة،السلفعنالاتفاقهذازخزلثهتيميةابنالإسلامشيخنقلوقد

-والسلامالصلاة-عليهمومحمدوعيسىموسىشرائعاتفقتقدأنهذكربل

السلفبأقوالالعالمينالأئمةمنوغيرهأحمدالإمامذكر"وقد:فقال،ذلكعلى

بالأبصار،الآخرةفييرىاللهأنعلىمتفقونبإحسانلهموالتابعينالصحابةأن

نبينافيإلاذلك،فييتنازعواولمبعينهالدنيافيأحديراهلاأنهعلىومتفقون

عندممكنةكانتوإن-الدنيافيبالعينالرؤية"وأما:وقال.(2)"خاصة!!

إلالأحدالعلماءمنأحديذعهاولملأحد،تثبتلملكن-والأئمةالسلف

لكن،لغيرهالصوفيةمنطائفةادعاهاوقد،-بعضهمقولعلى-!وولنبينا

.(3)"بعينهالدنيافييراهلاأحداأنوالسنةالكتاببدلالةثبتقدلأنه؟باطلهذا

151:الورىأ(جاءؤرآيمنآؤوختاالأأدثريكمهآنلتمثنيوماكأن!:قوله":وقال

التعارضدرء،(470)صالمرتادبغية،(166)عالمريسيعلىالدارمينقضانظر:(1)

،(12)صالإسلاميةالجيوشاجتماع،(015-6/075)الفتاوىمجموع،(8/42)

.(4/152)العظيمالقرآنتفسير

.(261-1/251)التفسيردقائق(2)

(2/636)النبويةالسنةمنهاج،(047)صالمرتادبغيةوانظر:.(8/14)التعارضدرء(3)

.(3/132)الصحيحالجواب،(2/023)الفتاوىمجموع،(5/387)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فيقتضي؟موسىحجبكماالبشريحجبحجاباالحجابيكونأنيقتضي

موسى،يرهولمموسىكلمأنهكما-كفمهم!ان-الدنيافييرونهلاأنهمذلك

قإنيآلختبليآنظزإلىؤليهينترتقلنقالإتثأنظرآرنيزهمثلآقا!:فقالالرؤيةسألبل

ققضآضعقاوخزمول!ئدتخاحع!لقثحليزتبما،تخكققغاترتنيفسمؤفم!اتهدآشتقر

منولأناأ:قيل3411:عراف!11(آثئؤيخبآولموآتأفف!ئتتس!تنهقثلتاآتاق

يرىأنيمكنهلاالإنسانأن:التوراةفيوعندهمالدنيا.فيأحديراكلاأنهآمن

اللهإن:فقالاللهرؤيةعنسألوهلماعيسىقالوكذلك.فيعيشالدنيافيالله

.(1)"عندهممعروفوهذا.قطأحديرهلم

فيالرؤيةلامتناعليسبالعينالدنيافيالثهرؤيةامتناعأنخةلثهبئنكما

:فقالالدنيا،الحياةهذهفيوعجزضعفمنالبشرعليهلماولكننفسها،

فيالتحديقنستطيعلاكماوضعفنا،ذلكعنلعجزناالدنيافينرهلم"ولكن

ضعفبلرؤيتهالامتناعلاتراها،أنالخفالشتطيقلاكمابل،الشمسشعاع

لالكونهالاجداالعظيمةالأصواتسماعيستطاعلاقدكما،وعجزهبصره

سماععندالناسمنلكثيريحصلولهذا،وعجزهالسامعلضعفبلتسمع

مماذلكنحوأورجفانأوضعفالجليلةالأشياءورؤيةالعظيمةالأصوات

وسماعه،رؤيتهتمتنعمماالأمرذلكلكونلاوالسماعالرؤيةعنضعفهسببه

الناسبأنوغيره-والسلامالصلاةعليه-موسىقصةفيالأخباروردتولهذا

والعجز")2(.للضعفالدنيافياللهيرونلاإنما

.(032-3/931)الصحيحالجواب(1)

.(359-1/358)الجهميةتلبيسبيان(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الدنيافيبالأبصاراللهرؤيةأن:الفرعهذافيالسنةأهليقزرهمافخلاصة

شرعأ.ممتنعةفهي-عقلأجائزةنفسهافيكانت!ان-

هذهفيالسلفيوافقونوأئمتهممنهمالمتقدمينفجمهور:الصوفيةوأما

بالأبصارالدنيافييرىلاأف!وأجمعوا:الصوفيةعنالكلاباذييقول،المسألة

يجوزولا،النعموأفضلالكرامةغايةلأنه؟الإيقانجهةمنإلابالقلوبولا

يكنلمالنعمأفضلالدنيافيأعطواولو،المكانأفضلفيإلاذلكيكونأن

الممهملأموسىكليمهسبحانهالثهمنعولمافرق،الباقيةوالجنةالفانيةالدنيابين

يجوزولافناء،دارالدنياأن:وأخرى.أحرىدونههومنكانالدنيافيذلك

.ضرورةبهالإيمانلكانالدنيافيرأوهولو،الفانيةالدارفيالباقييرىأن

الدنيا،فيتكونأنهايخبرولم،الآخرةفيتكونأنهاأخبرتعالىالثهأن:والجملة

الجهالةأهلإلاذلكفييخالفولم.(1)"هبتعالىاللهأخبرماإلىالانتهاءفوجب

:صنفانوهم،متأخريهممنغفيروجمع،(2)المتقدمينمنفيهموالغباوة

يدعيمنمنهمبل،بالعينالدنيافيالثهرؤيةيمكنأنهيزعممنفمنهم-

الكذب:القولهذاعلىلهالباعثيكونمنمنهموهؤلاء،سبحانهرآهأنه

شهودهفيويفنىالمثاليةالصورةنفسهفييشهدمنومنهموالافتراء،والضلال

رأسهبعينييراهاأنهفيظنبحواسهالشعورعنويغيبعليهتغلبحتىإياها

الله.رأىوأنه

بعفالأشخاعرر.فيأوشيءكلفيسبحانهيراهأنهيزعممنومنهم-

.(25)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(5/79)الفتاوىمجموعانظر:(2)
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جك!نمنقضفيالهم!نةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

القائل:قول"وأما:تيميةابنالإسلامشيخيقول

تيزينوبيننابينكمماعينيعنولاالقلبعنغبتما

أنهعلىمبناهفإنمتناقف،باطلوهوهؤلاء،قولعلىمبنىقولفهذا

نأ"واعلموا:قالأنه!ىالنبيعنالصحيحفيثبتوقد،بعينهالثهيرى

نأعلىالمسلمينأئمةاتفقوقد،(1)"يموتحتىربهيرىلنمنكمأحدأ

خاصة،!ىالنبيفيإلايتنازعواولمالدنيا،فيبعينهاللهيرىلاالمؤمنينمنأحدأ

الصحيحةالآثاردلتهذاوعلىالدنيا،فيبعينهيرهلمأنهعلىالأئمةجماهيرأنمع

نأالقرآنبنصثبتوقد،...المسلمينوأئمةوالصحابة!زقالنبيعنالثابتة

كتابإنزالمنأعظمالثهرؤيةوأن،4311:الأعراف(أترتق!لق:لهقيلموسى

حققذلمتتخاآيحنغلتيهقئم+باتترلآنتكخنبآآقل!لث!:تعالىلقاكما،لسماءامن

منأحذاإن:قالفمن،5311:النساءأ(جقرةآدتةأرتالوأققالكذأكبزيمنتتآلوأمولتئ

دعوىمنأعظمودعواه،عمرانبنموسىمنأعظمأنهزعمفقديراهالناس

:أقوالثلاثةعلىاللهرؤيةفيوالناس.السماءمنكتابآعليهأنزلاللهأنادعىمن

بالأبصارالآخرةفييرىاللهأنعلىالمسلمينوأئمةوالتابعونفالصحابة

للقلوبويحصلالمنامفييرىلكن،بعينهالدنيافييراهلاأحدأوأنعيائا،

مشاهدةتقوىمنالناسومنحالها.يناسبماوالمشاهداتالمكاشفاتمن

تحصلالقلوبومشاهدات،غالطوهو،بعينهذلكرأىأنهيظنحتىقلبه

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،مثاليةصورةفيومعرففالعبد،إيمانبحسب

.(169)مقر(2244/4)مسلمأخرجه(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.الآخرةفيولاالدنيافييرىلاأنه:الجهميةنفاةقول:الثافيوالقول

الجهميةوحلولية،والآخرةالدنيافييرىأنهيزعممنقول:والثالث

،الآخرةفيولاالدنيافييريلاإنه:فيقولون،والإثباتالنفيبينيجمعون

عوأمثاله؟الفصوصاحبعربيابنقولوهذا،والآخرةالدنيافييرىوأنه

.(1)العندهمالحقوجودوهو،يرىلاالكائناتفيالساريالمطلقالوجودلأن

باطلةفدعواهالموتقبلبعينيهربهرأىأنهادعىمنكل"وكذلك:وقال

المؤمنينمنأحذاأنعلىجميعهماتفقوالأنهم؟والجماعةالسنةأهلباتفاق

الإيمانحقائقلأهليقعالذيولكن،...يموتحتىرأسهبعينيربهيرىلا

،...كثيرةمراتبعلىهووتجلياتهاومشاهدتهاالقلوبويقينبالتهالمعرفةمن

فإذا،ويقينهإيمانهقدرعلىمتنوعةصورفيالمنامفيربهالمؤمنيرىوقد

نقمرأىإيمانهفيكانوإذا،حسنةصورةفيإلايرهلمصحيخاإيمانهكان

تعبيرولها،اليقظةفيالحقيقةرؤياغيرحكملهاالمنامورؤيا،إيمانهيشبهما

الناسلبعضيحصلوقد،للحقائقالمضروبةالأمثالمنفيهالما،وتأويل

مامثلبقلبهفيرى،المنامفيللنائميحصلمانظيرالرؤيامنأيضااليقظةفي

الدنيا،فييقعكلهفهذا،بقلبهيشهدهماالحقائقمنلهيتجلىوقد،النائميرى

بعينيذلكرأىأنهفيظن،حواسهوتجمعهقلبهيشهدهماأحدهمغلبوربما

منفهكذا،منامأنهالمنامفيعلموربما،منامأنهفيعلميستيقظحتى،رأسه

بحواسه،الشهودعنتفنيهحتىعليهتغلبقلبيةمشاهدةلهيحصلمنالغئاد

وأالمتقدمينالعبادمنقالمنوكلذلك،فيغالطوهوبعينهرؤيةفيظنها

.(337-2/335)الفتاوىمجموع(1)
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ج!نمنقضفيالهمشةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

العلمأهلبإجماعذلكفيغالطفهو،رأسهبعينيربهرأىإنه:المتأخرين

همالدنيافيرأسهبعينييراهأنهأحدهميزعمالذينوهؤلاء،...والإيمان

بعفإما؟عبعفالأشخافييرونهأفمذلكإلىضموافإن،...ضلال

ضلالهمعظم،غيرهمأوبعفالملوكأوالمردان،بعضأو،الصالحين

صورةفيرأوهأنهميزعمونالذينالنصارىمنأضلحينئذوكانوا،وكفرهم

،الزمانآخرفييكونالذيالدجالأتباعمنأضلهمبل،مريمابنعيسى

للخيرتة:ويقول!فتنبتوالأرضفتمطرالسماءويأمر!ربكمأنا:للناسويقول

،...أمف!ووالنبيمفحذرالذيهووهذاكنوزها!،فتتبعه،كنوزكأخرجي

البشر،عورةفيالدنيافيربهيرىأنفيجؤزيضلمنالناسمنبأن!صلعلمه

والاتحادية،الحلوليةيسمونقدوهؤلاء،ذلكيعتقدونالذينالضلالكهؤلاء

:صنفانوهم

النصارىيقولهكمابعفالأشياء؟فيالاتحادأوبالحلوليخصونهقوم

وقوم،المشايخمنأنواعفيوقوم،ونحوه!تعليفيوالغاليةالصتلأالمسيحفي

التيالأقوالمنذلكغيرإلى،الجميلةبعفالصورفيوقوم،بعفالملوكفي

.النصارىمقالةمنشرهي

حتىالموجوداتجميعفياتحادهأوبحلولهفيقولونيعمونوصنف

ومنالجهميةمنقومذلكيقولكماوغيرهاوالنجاساتوالخنازيرالكلاب

والتلمسانيالفارضوابنسبعينوابنعربيابنكأصحابالاتحاديةمنتبعهم

...وغيرهموالبلياني
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

وربما،بعينيهربهيرىأنهأحدهميزعمالذينالكفارالضلالفهؤلاء

وأشخضاإماآدمئاأحدهميعينوربما،!ضاجعهأووحادثهجالسهأنهزعم

أعناقهمضربتلا!اتابوافإن،يستتابون؟كلمهمأنهويزعم،ذلكغيرأوصبئا

آتخ!يييحهؤآلتة!ان:قالواالذينوالنصارىاليهودمنأكفرهمإذكفازا؟وكانوا

والآخرةالدنيافياللهعندوجيهكريمرسولالمسيحفإن،117:المائدة(أعتهمآتن

قدفيهحلأوبهاتحد!انهالثههوإنهقالوا:الذينكانفإذا،المقربينومن

آمخذؤقالؤا!:قالحتىولذااتخذإنهقالوا:الذينبل،كفرهموعظمكفرهم

آلارضىؤتنمثئقيمخه!تهز!آل!تمقؤتت!اد!إذاشمحاجئغلقذ!ؤتذاألرخمق

في!لتنإن!ؤتذاتصخذأنيلرخمتنتنتيوما!ؤتذايلرخميندعؤأأن!قذالمؤمخزآلجما

شخصفييزعمبمنفكيف؟أ93-88:أمريم(غحذاآلزخمقءاقإلأوآلأزفيآلستمؤلئ

وأ!تعلئاأنيزعمونالذينالغاليةمنأكفرهذا،؟وهعأنهالأشخامن

.(1)"اللههوالبيتأهلمنغيره

منامأ:سبحانهاللهرؤية:الثانيالفرع

سبحانهاللهرؤيةجوازعلىبعدهمفمنوالتابعينالصحابةمنالسلفاتفق

وقوعها)2(.وعلىمنامأ،الدنيافي

هذاوردوقد،المنامفيرئهوو!ت!النبيرؤيةحديث:ذلكعلىوالدليل

عباسبنالثهوعبدجبلبنمعاذ:منهم،الصحابةمنعددطريقمنالحديث

صحيحبينماوهي،!أمامةوأبوسمرةبنوجابروثوبانالطفيلوأم

.(394-3/389)الفتاوىمجموع(1)

.(1/73)الجهميةتلبيسبيان:انظر(2)

http://www.al-maktabeh.com



!مجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

عنالترمذيأخرجهما:طرقهومن،(1)للاحتجاجصالحوضعيفوحسن

الصبحصلاةعنغداةذات!ىاللهرسولعنااحتبس:قال!تجبلبنمعاذ

رسولفصلى،بالصلاةفثؤبسريعافخرج،الشمسعيننتراءىكدناصى

كمامصاقكم"علىلنا:قالبصوتهدعاسلمفلما،صلاتهفيوتجوز!روالله

إني،الغداةعنكمحبسنيماسأحدثكمإني"أما:قالثمإليناانفتلثم،"أنتم

استئقلت،ى!حصلاتيفيفنعستلي،قدرماوصليتفتوضأتالليلمنقمت

،ربلبيك:قلتمحمد،يا:فقال،صورةأحسنفيوتعالىتباركبربيأنافإذا

وضعفرأيته:قالثلاثا،قالها،أدريلا:قلت،؟الأعلىالملأيختصمفيم:قال

وعرفت،شيءكلليفتجلى،ثديبينأناملهبردوجدتحتىكتفيبينكفه

في:قلت،؟الأعلىالملأيختصمفيم:قالرب،لبيك:قلتمحمد،يا:فقال

فيوالجلوس،الحسناتإلىالأقداممشي:قلت،؟هنما:قال،الكفارات

،؟فيمثم:قال،المكروهاتحينالوضوء!اسباغ،الصلواتبعدالمساجد

سل،:قال،نياموالناسبالليلوالصلاة،الكلامولين،الطعامإطعام:قلت

المساكين،وحب،المنكراتوترك،الخيراتفعلأسألكإنياللهم:قلت

حبكأسألك،مفتونغيرفتوفنيقومفتنةأردتوإذا،وترحمنيليتغفروأنت

حق،"إنها:!ع"الثهرسولقال،"حبكإلىيقربعملوحبيحبكمنوحب

.(2)"تعلموهاثمفادرسوها

.(02ه-1/517،921،032)للألبانيالسنةأحاديثتخريجفيالجنةظلالانظر:(1)

حسنحديث"هذا:وقال(3235-3233)رقم(415-135)صالترمذيسنن(2)

."صحيححسنحديثهذا:فقالالحديثهذاعنإسماعيلبنمحمدسألت.صحيح
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نقضفيالسنةأهلحك!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

وحقيقتهاالمنامفيالثهرؤيةمعنىبيانفي-تيميةابنالإسلامشيخيقول

أقوالاويسمعوأفعالاصورايرىأالنائمالإنسان:يعني9"فإنه:-وتأويلها

الكواكبسجوديوسفرأىكما،خارجيةلحقائقمضروبةأمثالوتلك

حقيقتهوكانت،نفسهفيوتصؤرهتمثلههذاأنريبفلا،لهوالقمروالشمس

حقا(جعلهاربئقذقئلينرءيخىتآولليفذا!يأبتتى:قالكما،وأخوتهأبويهسجود

والبقر،السنبلرأىحيثيوسفعبرهاالتيالميكرؤياوكذلك،011.:بوسف9

الخصبمنوتأويلهاحقيقتهاوكانت،نفسهفيمتمثلةمتخيلةرآهافتلك

تأويلالهأن:بمعنىمرتبف،فيوصدقحقوالتخيلالتمثلفهذا،والجدب

مبناهاالرؤياتأويلفإن،الوجوهبعضىمنلهومشابهالهمناسبايكونصحيحا

فيتمثلماأناعتقدمنولكن،والمناسبةوالمشابهةوالاعتبارالقياسعلى

الأمورتلكوأنالخارجفيالموجودلنفسمماثلهوالرؤيامنوتخيلنفسه

والقمرالسماءفيالتيالشمسس!فنأنيعتقدمنمثل،مبطلفهورآهابعينهاهي

الخارجفيموجودةبقراوأن،ليوسفوسجدتأماكنهاعنانفصلتوالكواكب

باطل.فهذاعجافا،سبعاأكلتسماناسبعا

فيحقفهذا،ويخاطبهالمنامفيربهيرىقدفالإنسانكذلككان!اذا

ماسائرفإن،المنامفيرأىمامثلنفسهفيالثهأنيعتقدأنيجوزولاالرؤيا،

التيالصورةتكونأنبدلاولكنمماثلا،يكونأنيجبلاالمنامفييرى

أتيمطابقاواعتقادهإيمانهكانفإنربه،فيلاعتقادهومشابهةمناسبةفيهارآه

زالوما،...بالعكسكانوإلا،ذلكيناسبماالكلاممنوسمعالصورمن

ذلك،ينكرعاقلاأظنوما،ويخاطبهمالمنامفيربهميرونوغيرهمالصالحون
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وهذه،اختيارهبغيرللإنسانتقعالرؤياإذ،دفعهيمكنلامماهذاوجودفإن

وحكوا،الدينأصولفيوغيرهمأصحابنامنالعلماءذكرهاوقد،معروفةمسألة

عمنمتواتربذلكوالنقل،الثهرؤيةإنكاروغيرهمالمعتزلةمنطائفةعن

،المنامفيربهرأىأنهيعتقدأنيجوزلاقالوا:لعلهمولكن،المنامفيربهرأى

سلبهمفرطمنويكونون،الأحلامأضغاثمنهذامثلجعلواقدفيكونون

،المنامفييرىماكسائرصحيحةرؤيةالمنامفياللهرؤيةتكونأننفواونفيهم

وأئمتها،الأمةسلفعليهاتفقلمامخالفباطلوهو،المتجهمةيقولهممافهذا

ولانقصالمنامفياللهرؤيةفيوليسآدم،بنيعقلاءعامةعليهاتفقولمابل

واستقامةوفسادهإيمانهوصحةالرائيحالبحسبذلك!انما!ة،بهيتعلقعيب

بخلافه"فالثهالخيالفيدارأوبالبالخطر"ما:يقولمنوقول،وانحرافهحاله

تخيلهماأننعتقدفلاصحيحا،محملاكانهذامثلعلحملإذاذلكونحو

هوليسفإنهذلك،مثلنفسهفياللهأنالصورمنيقظفأومنامهفيالإنسان

علىويتخيلهاالإنسانيتصورهالاوالملائكةالجننفسبلذلك،مثلنفسهفي

ماكان!انويقظتهمنامهفيويتصورهيتخيلهماخلافعلىهيبلحقيقتها،

.(1)"وأعظمأجلتعالىفالثهلها،مشابهامناسبارآه

الدعوىمجردهوليسالبابهذافيالصوفيةعلىينكرماأنيظهروبهذا

أمور:أربعةفيمعهمالشأنوإنما،المنامفياللهرأىأحدهمبأن

الفتاوىمجموع،(5/384)السنةمنهاجوانظر:.(74-1/72)الجهميةتلبيسبيان(1)

(3/390)(5/251).
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بالاستقامةمعروفأيكونأنذلكفييكفيوقد،ذلكيدعيمنضدق-1

وهو:،التاليالأمرعليهيردهذاولكن،والسنةالكتابواتباعالدينعلى

أهلمنهوالمنامفيوتعالىتباركاللهرؤيةيدعيممنمنهمكثيرأأن-2

البدعأووالإلحادالكفرأهلمنهومنمنهمبل،دينهوعنعنهالإعراض

المغقظة.

حتىجدا،كثيرةمراتوفيمعتادةصفةعلىلهمذلكوقوعادعاؤهم-3

له.اذعيأوذلكادعىأنهعنهورويإلاوأئمتهمأعيانهممنأحديبقلمربماأنه

فيالثهشرعهلماالمخالفوالمنكرالباطلمنالرؤىبهذهيلصقونهما-4

به،وأمرهمبذلكخاطبهمالذيهوالثهأنويذعون!و،رسولهوسنةكتابه

والمنكر،بالفحشاءيأمرلااللهفإن؟ادعاهمنكذبفيأبدأيشكلاهذاومثل

كذلك.فهودينهخالفماوكل

ومنامأ:يقظة!حووالنبيرؤية:الثانيةالمسألة

:فرعانوتحتها

منامآ:!ووالنبيرؤية:الأولالفرع

.(1)إليهفيرجع،سابقموضعفيلذلكالتعزضتقدموقد

يقظة:ص!ت!النبيرؤية:الثانيالفرع

فيرآني"من:قالأنهوو!ت!النبيعن!تهريرةأبيعنالشيخانأخرج

وأاليقظةفي"فسيراني:-الشكعلى-روايةوفيلا،اليقظةفيفسيرانيالمنام

السابق.المبحثمنالثالثالمطلبمنالخامسالمسلكانظر:(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاالماهواءأهلاستدلال

.(1)"اليقظةفيرآنيكأنما

فسيراهالمنامفيعىالنبيرأىمن:الحديثمعنىأنإلىالصوفيةفذهب

الصالحينمنجماعةأنوذكروا،ويخاطبهحقيقةالدنياالحياةفياليقظةفي

كانواأشياءعنوسألوهاليقظةفيذلكبعدرأوهثمالمنامفيعىالنبيرأوا

الناظرإنبل،كذلكالأمرفجاءتفريجهاطريقإلىفأرشدهممتخوفينمنها

ص!"بهيجتمعونأنهمفادعواذلك،تجاوزواأنهميجدوقصصهمكتبهمفي

شاءوا.متى

بهالمرادوأن،الحديثهذامعنىفيوالصواتالحقالعلمأهلفبين

أقواها:،معانيعدةيحتمل

صفتهعلىرآه:)أياليقظةفيرآهفكأنهالمنامفي!ووالنبيرأىمنأن-1

صورته.على!ووبالنبييتمثللاالشيطانلأنالدنيا(؟في!ووعليهاكانالتي

وخروجهااليقظةفيوصحتهاوحقيقتهاالرؤياتلكتأويلسيرىأنه-2

الحق.على

سيموتبأنهالدنيافيالمنامفي!وورآهلمنخاصةبشارةذلكأن-3

.الآخرةفي!وووسيراهالإسلامعلى

إليهذهبواماأو،الحديثمعنىفيالصوفيةفهمهالذيالفهمأنبينواكما

وعقلأ:شرعآباطلمطلقآ؟يقظة!ووالنبيرؤيتهممنوادعوه

تخريجه.تقدم(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

شرعأ:أما

سبحانه:اللهلقولمعارضوهذا،حتي"!روالنبيأنكلامهملازمفلأن-1

.013:لزمرا9(قيتوننهموإمتتتكإ!

منبعدهمعقنولا!الصحابةمنأحدعنذلكينقللمولأنه-2

العلم.أهل

الحديثمعنىكانلولأنه!وو؟النبيإلىالكذبنسبةمنهيلزمولأنه-3

اليقظة،فيفسيراهالمنامفي!ىرآهمنكلأنمنهللزمالصوفيةفهمهماهو

في!ىالنبيرأوا-الأئمةمنهومنومنهم-كثيرينناسألأن؟باطلوهذا

اليقظة.فييروهلمثمالمنام

منها:،العقولببدائهتدزكفاسدةلوازممنهيلزمأنهجهةفمنعقلأ:وأما

رآهمنأواليقظةفيرآهثمالمنامفي!ىرآهمنلكلالصحبةثبوت-1

الصحبةاستمراريقتضيذلكأن:منهبطلانأوأشذ،باطلوهذاابتداء،اليقظةفي

الدين.يومإلى

منالقبريخلو:المنامفيرآهمنلهتلمناليقظةفي"شرورؤيتهأثناءفيأنه-2

.(1)!غائبوهووو!ك!النبيعلىويسفمالقبرمجردفيزار،ور!لك!جسده

وأنوعقلأ،شرعأممتنعةموتهبعديقظة!حىرؤيفأنالأمر:وخلاصة

فهمكلافهيكونأنوإما،دعواهفيكاذبآيكونأنإمايخلو:فلاادعاهامن

الباريفتح،(51/26)مسلمصحيحشرح،(3/012)مسلمبفوائدالمعلمانظر:(1)

.(57-53)صالجانيالخارفمثتهى،(12/385-384)
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!مجنقضفيالهمشةأهلجم!نم:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

رأىأنهفيظنحواسهعنغيبةحالفييكونأنوإماأراد،ماغيرعلىعنه

.(1)كلذفيمخطئوهو!ىالنبي

ومنامأ:يقظة!ضالأنبياءرؤية:الثالثةالمسألة

:فرعانوتحتها

منامأ:!صلأنبياءارؤية:لأولاالفرع

وأنحق،رؤياوأنها،المنامفي!النبيرؤيةإمكانعلىالسنةدلت

برؤيةيتعلقفيماشيءعىعنهييردولم،!بصورتهيتمثللافيهاالشيطان

رؤيته!كحكمحكمهاأنإلىالعلمأهلبعضفذهب،المنامفي!ضالأنبياء

وهي،ممكنةالمنامفيفيالأنبياءفرؤيةثم؟ومنبسواء،سواءالمنامفي

اشتراطيقتضيالأخيرالأمروهذا،بصورهمالشيطانيتمثلولاحق،رؤيا

فيجاءوالتيعليهاكانواالتيلصورتهمموافقةالمنامفيصورتهمتكونأن

.(2)اهنمشيءبيانالسنة

رؤيتهممنالصوفيةيدعيهماينقضالمسألةهذهفيللحقالسنةأهلوبيان

والأثربالحديثالعنايةمنعندهمليسلأنهموذلك،المنامفي!ضالأنبياء

نأأدراهمالذيفماثئم،ومن،السنةفيالواردةالأنبياءصفاتبهيعرفونما

للشيطانيمكنلاالتيصورتهعلىالكريمالنبيذلكهوالمنامفيرأوهمن

.وتمييزهتحقيقهإلىلهمسبيللاماذلكبها؟،يتمثلأن

.(6.-58)صالجانيالخارفمشتهىانظر:(1)

والمخالفينوالجماعةالسنةأهلعندالرؤى،(12/228)للبغويالسنةشرحانظر:(2)

.(376)ىع
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نقضفيالسنةأهلحس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحم!نم

يقظة:!شالأنبياءرؤية:الثانيالفرع

سبقلماوعقلأ؟شرعأممتنعةموتهبعديقظةى!ك!النبيرؤيةكانتإذا

يخلو:فلاادعاهاومن،كذلكيقظة!شالأنبياءرؤيةفإنقريبأ؟وتقريرهذكره

صور؟فيلهتمثلقدالشيطانيكونأنوإما،دعواهفيكاذبأيكونأنإما

دليلأوبينةأييقظة!شالأنبياءأحدرؤيةيدعيمنمعليسإذ،عليهولتس

يثبتلامماوهذاالأنبياء،منفلانبأنهالمرئيالشخصذلكتصريحسوى

فيصحيحةعقيدةعلكانمنيعرفهالذيالبئنالكذبمنأنهكما،حكمبه

المسألة.هذ

يقظة.الخضررؤية:الرابعةالمسألة

جميعفيالمعؤلعليهاالتيالمعتبرةالصوفيةمصنفاتعلىيطلع"من

بحيثخاص،باعتناءحظيتالشحلأالخضرشخصيةأنيجد؟وأفعالهمأقوالهم

بأنهوالاعتقاد،الجدليقبللاحقيقيأأمرأولقياهعنهبالأخذالاعتقادأصبح

الصوفية،مذهبدعائممندعامتانهمايمت؟لمبا!حيوأنهنبي،لاولمن

الاكتفاءوجوازالأنبياء،علىالأولياءبتفضيلالقول:مثلشتى،أمورأعليهبنوا

وكذلك،ونواهيهوأوامرهالشرعأدلةعنوالكشفوالإلهاماللدنيبالعلم

.(1)"رضخلارؤيةأولقيادعوىتحتماشخصكرامةأوولايةإثبات

إلىينسبونهاالتيبالقصصاستدلالهموالعلمالسنةأهلعليهمفنقض

موتوالعقلوالسنةالكتابمنبالأدلةوقزروا،ذلكفيالحقببيانالخضر

ذلك:فيأقوالهمومن،بقائهوعدمالخضر

.(81)صالصوفيةوأباطيلدحفحججفيالعلميةالردود(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلح!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ميت،أنه:المحققونعليهالذي"والصواب:تيميةابنالإسلامشيخقال

نأعليهلوجب!ووالنبيزمنفيموجوذاكانولو،الإسلاميدركلموأنه

فييكونولكان،غيرهوعلىعليهذلكالثهأوجبكمامعه،ويجاهدبهيؤمن

!اعانتهممعهمللجهادالصحابةمعحضورهيكونولكان،والمدينةمكة

يكنولم،سفينتهملهمليرقعكفارقومعندحضورهمنبهأولىالدينعل

يحتجبولمالمشركينبينكانقدوهو،للناسأخرجتأمةخيرعنمختفئا

فإن،دنياهمفيولادينهمفيلاحاجةوأمثالهبهللمسلمينليسثم،عنهم

والحكمة،الكتابعلمهمالذيى!ك!الأميالنبيالرسولعنأخذوهدينهم

وعيسىلضللتم"،وتركتمونياتبعتموهثمحتاموسىكان"لو:نبيهملهموقال

نبيهم،وسنةربهمبكتابفيهميحكمإنماالسماءمننزلإذاالشلامريمابن

بنزولأخبرهمقد!وووالنبي،!؟وغيرهالخضرإلىهذامعلهمحاجةفأي

فيأناأمةتهلك"كيف:وقال،المسلمينمعوحضورهالسماء،منعيسى

إبراهيممعهمااللذانالكريمانالنبيانكانفإذاآخرها"،فيوعيسيأولها

عنيحتجبواولمآدم،ولدسيد!ومحمد،الرسلأفضلونوحوموسى

؟إ،مثلهمليسمنعنهميحتجبفكيفخؤاضهم؟ولاغؤاضهملاالأمةهذه

بهأخبرولاقط،ذلك!صالنبييذكرلمفكيفدائقاحتاالخضركانوإذا

الحكاياتمنالبابهذافييحكىماوعامة،...!؟الراشدونخلفاؤهولا،أمته

أنهظنرجلارأيشخصمثلرجل؟ظنعلمبنيوبعضهاكذب،بعضها

المنتظرالإمامأنهتظنشخضاترىالراففةأنكماالخضر،إنه:وقالالخضر،

ذكروقدقالأنهحنبلبنأحمدالإمامعنورويذلك،تدعيأو،المعصوم
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الناسألسنةعلىهذاألقىوما."أنصفكفماغائبعلىأحالك"من:الخفرله

.(1)"الشيطانلاإ

أثبتمنبهايحتبئرواياتعدةأوردأنبعد-كثيرابنالحافظوقال

حياتهإلىذهبمنعمدةهيوالحكاياتالروايات"وهذه:-الخضرحياة

فيحجةبمثلهايقوملاجداضعيفةالمرفوعةالأحاديثمنوكل،اليومإلى

صحيحةأنهاوقصاراهاالإسناد،فيضعفعناكرهايخلولاوالحكايات،الدين

،...أعلمواللهالخطأ،عليهيجوزلأنه؟غيرهأوصحابيمنبمعصومليسمنإلى

شرحفيالمنتظرعجالةكتابهفيزخةلثةالجوزيبنالفرجأبوالشيختصدىوقد

،موضوعاتأنهافبينالمرفوعاتمنذلكفيالواردةللأحاديثالخضرحالة

ببيانأسانيدهاضعففبينبعدهمفمنوالتابعينالصحابةعنالآثارومن

الانتقاد")2(.وأحسنذلكفيأجادوقدرجالها،وجهالةأحوالها

الخضر،بولايةالقولأن"اعلم:زخةلثةزيدأبوبكرالعلامةقالهماأجملوما

والتلبيسالكاذبةوالدعاوىوالمحنالبلايامنجراقدحيآ،مازالبآنهوالقول

من:دين،يقبلهولاعقل،يصدقهلاما-الخاصةوعلىبل-العامةعلى

الستلأالخضرلقيفلانأوأنوالأنبياء،النبوةعلىوالأولياءالولايةفضلدعوى

فيالصوفيةمعتقدهماالدهر:آبداوحياتهبولايتهوالقولوكذا،كذاواستلهمه

الظاهر،علماءعلىينكرونالباطنعلماءوأن،وباطنظاهرلهاالشريعةجعل

والدعوى،النبيمنوأعلمأففملالوليوأن،الإلهامبحجيةقالواوبهعكس،ولا

.(201-17/001)الفتاوىمجموع(1)

.(1/334)والنهايةالبداية(2)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المذهبعليصليالخفمرقيمنفمنهم،عنهوالأخذالخضرللقاءالواسعة

مقدمةفييذ!ا!ووكيوهذا،الشافعيالمذهبعلىيصليرآهوآخر،الحنفي

جيحوننهرفيالحنفيالمذهبآوراقأؤفىغالخضرأنالمختارالدرركتابه

!حمنأولآنويظهر،إالزم!انآخربهاليحكمالصيلأعيسىنزولوقتإلى

هو:وولايتهالصتلأالخضرحولوالفهملالاتالخرافاتنسجفيالفتنةباب

4!اورحم.الولايةختم!ابهفيهـ(320)سنةالمتوفى،الترمذيالحكيم

العلماءبعفآكابر"كان:(67ع)النضرالزهرفيقالإذحجرابنالحافظ

الزناد!تيلأننبيآ،ا!ضركوناعتقاد:الزندقةمنتحلعقدةآول:يقول

اعتنى9!قدولهذااهـ."النبيمنأففلالوليآنإلىنبيغيربكونهيتذرعون

فىركاتوأفيا،!اماتيموتز!تالور؟المتصوفةهؤلاءبكشفالديانةحماة

.(1)"شيطانية

!ح!!!!اكع

-363)ع-الردودمجموعةضمنن-التفسيرفيالصابونيمختصراتمنالتحذير(1)

364).
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ضليبمايككا

ل!!رصئنهير،اقئناجمبره
مؤ:

نقجررثيئ

ؤالذمخةلأفقاءقليااشيتبة

لمحضولىقالمجأ

تآل!

و.وويم!وئحخ

بم!ابئرث!قأفير!يه!ص؟؟آ:ا!كف

http://www.al-maktabeh.com



صالر!أتجصآكؤ

العقيدةقسمإلىالمؤلفبهاتقدم""دكتوراهرسالةالكتابهذاأصل

وقد،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكلية

"ممتازبدرجةهـوأجيزت22/6/4321الموافقالأربعاءيومنوقشت

.الجامعاتبينوالتداولبالطيعالتوصيةمع"الأولىالشرفمرتبةمع

من:المناقشةلجنةتكونتوقد

الأستاذ،الغفيليسليمانبنالثهعبدالدكتورالأستاذففميلة-1

بالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدةبقسم

مشرفأ.،المنورة

بقسمالأستاذالسعيد،محمدبنيوسفالدكتورالأستاذفضيلة-2

محمدالإمامبجامعة،الدينأصولبكليةالمعاصرةوالمذاهبالعقيدة

خارجيأ.مناقشأ،بالرياضالإسلاميةسعودابن

بقسمالأستاذ،العقيلمحمدبنصالحالدكتورالأستاذفضيلة-3

،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدة

داخليأ.مناقشأ
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الثالثالمب!ث

والعميمةبالتقليدالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

والعصمة.التقليدمنالسنةأهلموقفالسمهيد:.

عندوحجيتهماوالعصمةالتقليدمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.الأهواءأهل

والبدعةالأهواءأهلاستدلإلمنهج:ال!انيالمطلب.

والعصمة.بالسقليد

اهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالسالث:المطلب.

والعصمة.بالتقليدوالبدعةالأهواء
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جم!نمنقضفيالهم!نةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثالثالمبعث

والعميمةبالتقليدالاستدلال

السمهيد

والعصمةالتقليدمنالسنةأهلموقف

والآخرين،الأؤلينسئدلهااختارأنالأفةهذهعلى!ةالثهنعمأعظممن

وأتتمالضلاةأفضلعليه-وهووقدوتها،نبئها!روالمرسلينالأنبياءوإمام

الخطأمنوالمعصوم،البشرئةالكمالصفاتبأسمىالموصوف-الئسليم

ق،!غننأقؤئؤقاتنطق!:تعالىقال،الذينمن!رئهعنيبفغهفيماوالزلل

يدانىفلا،العبوديةدرجاتأعلىعلىوالمترئع،!4-3:النجمأ(يوحنإلأؤخىلو

ولا،العبوديةمقاماتفيعليهيعلىولا،الشرففيولاالبشريالكمالفي

مت!ءآجتقذ!:تعالىقاللها،منهأرحمولا،الأقةهدايةعلىعمنهأحر

وتباتمؤيحظبؤغقت!محريثىتجبتزماعزيزتحتوآنفبيتمضقزسموه

.!281:التوبةا(زجيص

يأتي:فيمايظهروالعصمةمن.آلتقليدالسنةأهلموقفيبينماومجمل

،ور!لك!محفدنبيناالمصدوقالضادقغيرالأفةهذهفيمعصوملا-1

له:إلاتكونلاالمطلقةوالطاعة
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الإخبارمنفيهمعصوم!ووأنهالبلاغطريقهكانفيماالأفة"أجمعتفقد

.(1)"اطلغولاسهواولاعمدا،ولاقصدالابههومابخلافمنهاشيءعن

ونهيه،أمرهاللهعنالمبلغهو!وو"والرسول:تيميةابنالإسلامشيخقال

طاعتهتجب"المعصوم:وقال،(2)"وهإلامطلقةطاعةمخلوقيطاعفلا

الرسولحقفيهذاأثبتإنماوالقرآنالوعيد،يستحقومخالفهقيد،بلامطلقأ

،!23:الجن9(آبدافيهآخلإيننازجهئصتبمان!قفىؤزمهموتهيغصىآلئةؤمن!:تعالىلقا،صةخا

ولم-السعادةأهلمنكانالرسولأطاعمنأنعلىموضعغيرفيالقرآنفدل

الوعيدأهلمنكانالرسولعصىومن،-آخرمعصومطاعةذلكفييشترط

بهفرقالذيهو!ووفالرسول،-معصومأنهظنمنأطاعأنهقذروإن-

وبين،والباطلالحقوبينوالفجار،الأبراروبينالنار،وأهلالجنةأهلبين

إلىعبادهبهاللهقسمالذيالقسيموجعلهوالفلال،والهدىوالرشد،الغي

هذهوليست،الشقيفهوخالفهومنالسعيد،فهواتبعهفمنوسعيد،شقي

شخصكلأنعلىوالسنةالكتابأهلالعلمأهلاتفقولهذا،لغيرهالمرتبة

تصديقهيجبفإنه!هالثهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذفإنهالرسولسوى

،الهوىعنينطقلاالذيالمعصومفإنهأمر،ماكلفيوطاعتهأخبر،ماكلفي

قالكما،القيامةيومعفالناسيسألالذيوهو،يوحىوحيإلاهوإن

.(3)"16:لأعرافا9(وثتصثنئآتمرشتلينأزلبيلآثتهزآلؤليئنثث!تتق!:تعالى

.(2/123)المصطفىحقوقبتعريفالشفا(1)

.(3/495)السنةمنهاج(2)

.(191-6/190)السابقالمصدر(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

لأعمى:االتقليدفساد-2

نألمسلميحلولاالتقليد")1(،فسادفيالأمصارأئمةبينخلاف"لا

اللهرسولإلأ-درجتهوبلغتمكانتهعلتمهما-مطلقأتقليدأأحدايقفد

.سواهأحددونوحده!ىلهالمتابعةتجريديجبالذيوو!لك!

ولاله،ظهرتمتى"تخووالمصطفىلسئةمسلمكلائباعوجوب-3

:كانمنكائناأحدلقوليتركهاأنلهيجوز

لهاستبانمنأنعلىالمسلمون"أجمع:!خةلثهالشافعيالإمامقالكما

.(2)!دحألقوليدعهاأنلهيحللم!سرواللهرسولمنسئة

بعلم:إلاالشرعيةالأوامرمنبشيءالعملعنمنهئيالمسلم-4

اللهكتاباتباع:وطريقه،النافعالشرعيالعلمهوهنابالعلموالمقصود

وألبقرؤآئفؤادآلشقعإنمجفؤبهءلذليت!ىماؤلاتقف!:تعالىقال!ك!رر،رسولهوستة

.!36:ا!سراءأ(شئولاغتهأؤليهككانكل

لزومهوكانسن،فيما"!وواللهرسولاتباعلزم!وإذا:(3)البيهقيقال

معرفتهاإلىلناسبيلولامعرفتها،بعدإلاسنتهاتباعإلىسبيلولاباقيا،فرضا

.(2/191)وفضلهالعلمبيانجامع(1)

.(58)ررعالأبصارأوليهممإيقاظ(2)

الأصوليالحافظبكر،أبو،البيهقيالخراساني،موسىبنعليبنالحسينبنأحمد(3)

وصنفعلمهفيلهوبورك،(ـه384)سنةولد،الإسلامشيخالفقيهالثبتالعلامة

جمع،والإتقانالضبطفيأترانهونرد،الحفظفيزمانهواحدكان،النافعةالتصانيف

.(017-18/631)الشرانظر:.(ـه584)سنةتوفي،والفقهالحديثعلمبين
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نقضفيالهمصنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بتعليمهاأمرولذلك،متابعتهليمكنناقبولهلزمعنه؟الفمادقخبربقبولإلا

.(1)"اهيلإوالدعاء

وتحكيمهااتباعهاوجوبدافيوفتاويهوتقريراتهوأفعاله!روفأقواله

وجدماعنهاالعدولالمسلمينمنلأحدوليس،الكتابثانيةإليهاوالئحاكم

آظفوأاتنواآثؤينتةئها!:يقولحيثإليهابالزدعبادهاللهأمروقدسبيلا،إليها

بآدئؤتؤمنونانكننموآلرس!وليإلىأدترقرذوةثئصفيتترغنممفإنلأئيآؤاقلىآلرشولؤآلهيموأآدثة

.(2)!159النساء:ا(تأوللاؤآخمتئىخئرللثذآلأخرريو!لآو

فيهتنازعماكلتعئم،الشرطسياقفينكرة:(لثتئكلفيتترغتم"!قإيئ:فقوله

الثهكتابفييكنلمولو،وخفتهجتيه،وجقهدقه،الذينمسائلمنالمؤمنون

منإذ؟إليهبالزديأمرلمكافيا،يكنلمولوفيه،تنازعواماحكمبيانورسوله

.(3)"التزاعفصلعندهيوجدلامنإلىالتزاععندبالزذتعالىيأمرأنالممتنع

نألهيجوزفلامسألةفيواجتهدالاجتهاد،رتبةبلغإذاالعالمأن-5

فيها:غيرهيقفد

قبولهعليكيجبأنغيرمنقولهاتبعتمن"كلمنداد)4(:خويزابنقال

.(232)عالرشادسبيلإلىوالهدايةالاعتقاد(1)

.(1/11)الموقعينأعلام(2)

.(1/94)السابقالمصدر(3)

فيوكتابالخلاففيكبيركتابله،اللهعبدأبو،إسحاقبنعليبنأحمدبنمحمد(4)

الديباجانظر:.أهلهوينانرالكلاميجانبوكان،القرآنأحكامفيوكتابالفقهأصول

.(421)صالمذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهب
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

منوكل،صحيحغيرالثهدينفيوالتقليدمقفده،فأنتذلك،يوجببدليل

والئقليد،مسوغالذينفيوالائباع،مئبعهفأنتقولهاتباععليكالذليلأوجب

.(1)"ممنوع

سؤالعليهوجبفقدالواجبالشرعئيالعلمطلبعنعجزمن-6

العمل:قبلوالذكرالعلمأهل

آفلآلذ!رإنيخرلا!فمئثفؤأ:تعالىقال،حقهفيالثهأوجبهماهوهذالأن

منبهينزلفيماقفدمن"أفاالبر:عبدابنالحافظقال،17الأنبياء:9(شظوتى

به،يخبرهعندماذلكفيفيصدر،علمهعللهيتفقبماعالما،شريعتهأحكام

لهبذولا،لجهلهبه،نزلفيمالزمهماوأذى،عليهماأتىقدلأنهفمعذور؟

يثقمنيققدالمكفوفأنالمسلمينلإجماع؟جهلهفيماعالمهتقليدمن

.(2)"ذلكمنأكثرعلىيقدرلالانه؟القبلةفيبخبره

"وبعفيقولنخةلثه:الشنقيطتيالأمينمحفدالشيخالعلأمةويقول

منلا،الاتباعمنبفتياهوعمله،للعالمالمذكورالعاميتقليدإنالعلماء:

.(3)"مشروعيتهعلىمجمعمشروعتقليدذلكأنوالضوابالتقليد.

.(2/171)وفضلهالعلمبيانجامع(1)

.(2/181)السابقالمصدر(2)

.(7/703)لياناأضواء(3)
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نقضفيالسنةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالح!نم

الأعمى:التقليدذم-7

غيروائباع!رالتبيهديومخالفةالبدعإلىطريقأنهذلك:ومن

بعدبعينهإنسانطاعةالتزم"من:ت!خةلثهحزمابنقالكما،المؤمنينسبيل

الضحابةجماعةعليهمضىلماومخالفا،بالباطلقائلاكانى!ك!الثهرسول

كقهم،الئابعينتابيوجميع،آخرهمعنأؤلهم،التابعينوجميع!كقهم

.(1)"منهمأحدمنخلافبلا،آخرهمعنأؤلهم

:(لأعمىاالتقليد)منالمقصود-8

رجل"تقليدهو:المذمومفالتقليدتقليد،كلليسفل!لاذفهاتذي

يذر.أويأتيماكلفيالعلماء")2(جميعمنغيرهدونمعتنواحد

لمالتقليدمنالئوعهذا!فإن:نخ!لهثهالشنقيطتيالأمينمحقدالشيخيقول

،!الثهرسولأصحابمنأحدبهيقلولمسئة،ولاكتابمننصقبهيرد

الأئمةلأقوالمخالفوهوبالخير،لهمالمشهودالثلاثةالقرونمنأحدولا

دونمعئنواحدرجلقولعلبالجمودمنهمأحديقلفلم،زخفوآدثةالأربعة

الزابع،القرنبدعمنالمعينالعالمفتقليد،المسلمينعلماءجميعمنغيره

الأولالثلاثةالقرونمنواحدارجلالنافليعتنذلكخلافيذعيومن

.(3)،البتةيقعلملانهأبدا؟ذلكيستطيعولن،معتنواحدرجلمذهبالتزم

.(543)عاعتقادهيجبفيماالدرة(1)

.(7/753)لبياناأضواء(2)

.(7/703)السابقالمصدر(3)
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جم!نمنقضفيالهمهمنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

المتابعةتجريدمنالمانعةالعوائقأكبرأحدالأعمىالئقليد-9

:!للزسول

الأكابرتقليد:الأفة!اجماعوالسئةالكتابإلىالزجوعموانعأعظمفمن

ييل!!ادا:تعالىقالكماقبل،منكفرواالذينعنالثهحكىكما،والمشايخ

اتآؤفتمةآؤلؤكأنتآجءاتلىغقهؤخذتاقاخ!ئتاقالؤأألر!شوليؤإلىآلتةآنرذقآإلىتؤاتعاقص

إذا:!أي:خةفهكثيرابنالحافظقال.أ401:المائدة1(ؤلاته!دونثتئالائغتمون

وجدنامايكفيناقالوا:؟حزمهماوتركأوجبهوماوشرعهالثهدينإلىدعوا

لآةاتآؤفتمكأنآؤدؤ!:تعالىقال،والمسالكالطرقمنوالأجدادالآباءعليه

إليه،يهتدونولا،يعرفونهولاحقا،يفهمونلا:أي،(ؤلاتهتدونفصئاتغتمون

وأضل،منهمأجهلهومنإلايتبعهملا،!؟هذهوالحالةيتبعونهمفكيف

.(1)!اليبس

الفاسد:التقليدمغبة-01

الحسرةيورثوأنه،القيامةيومالأعمىالتقليدمغبةمن!ةالثهحذرنا

آلرتمولأؤآطختاآلتةآطغناتقتنآتقولؤنلتايىآفيؤصالهخئقق!ثتزم!:تعالىلفقا،مةالندوا

آتعذابمنىصحغفتنءايهتمل!تا!لش!بيلأآضلوتاقآتايمتز%شادشاآطغضاإيآزشالؤاوقا!

بالسادة!والمراد:رخةلثهالشوكانيقال.168-66ا!حزاب:أ(تغنابهيماؤالغتهتم

ويقتدونالذنيا،فيأمرهميمتثلونكانواائذينوالقادةالرؤساءهموالكبراء

.(11.-2/901)العظيمالقرآنتفشر(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

هذا،عليالتنبيهمنالعزيزالكتابفيوكمشديد،التقليدعنزجرهذاوفيبهم،

.(؟)"عنهوالتنفير،منهوالتحذير

:منكرةبدعةالأعمىالتقليد-11

ربأهالذيالأؤلالجيلأوساطفيمعروفاالأعمىالفاسدالتقليديكنلم

التابعينمنبعدهمفيمنولا،!الكرامالضحابةوهم!رو،محقدنبينا

فيولا!ى،محقدنبيناأصحابأيديعلىتربيتهمتلقواالذينالأفاضل

العقيدةفتلفوا،شؤونهمكلفيعىللنبيائباعأهلجميعأكانوابل،تابعيهم

الشوائب،منخالصة،الخرافاتمننقية(والسنة)الكتابالوحيمنالإسلامية

.البدعمتاهاتمنسالمة،الشركأباطيلعنبعيدة

العصمة:فيالسنةأهلمقالة-12

الأنبياء:في-أ

تعالى،اللهعنيبلغونهفيمامعصومونالأنبياءأنعلمتفقونالسنةأهل

،وخبرهونهيهأمرهاللهعنيبلغالذيهوالرسولفإن،الرسالةمقصودهووهذا

يستقزأنيجوزلابحيث،المسلمينباتفاقالرسالةتبليغفيمعصومونوهم

الخطأ.منشيءذلكفي

عليها:المتفقوالعصمة،بالاتفاقالتبليغفيمعصومى!ءمحمدونبينا

عصمته.فيريبلا!فالرسول،بالإجماعالتبليغفيخطأعلىيقرلاأنه

.(4/630)القديرفتح(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

،المعصومإمامهمهوالخلقإلىاللهبعفالذيالرسولجعلواالسنةوأهل

شرعه،ماوالدين،حرمهماوالحرام،حللهمافالحلال،دينهميأخذونعنه

خيارمنقالهالذيكانوإنعندهممردودفهوقولهيخالفقولوكل

قوليعارضونلالكنهم،اجتهادهعلفيهمأجوروهووأعلمهمالمسلمين

ومن.غيرهرآهرأيولا،غيرهعننقلنقللاأصلأ:بشيءرسولهوقولالثه

!اما،حديثهللفظإما:عنهالتبليغفيوسائطهمفإنماالعلمأهلمنسواه

ذلكفيتفقهواوقوم،وحديثقرآنمنمنهسمعوامابلغوافقوم،لمعناه

.والرسولاللهإلىردوهفيهتنازعواوما،معناهوعرفوا

:وو!لك!الرسولبعدفيمن-ب

لأمة:اآحاد.

بل"شوو،النبيبعدمعصومأحدأأننعتقدلاأنهذا:فيالكليةالقاعدة

الخطأ.عليهميجوزالخلفاءوغيرالخلفاء

الأمة:مجموع.

منعددأيجعلأنالعصمةتمامفمن،للأمةالعصمةتعالىالثهضمن+

يضيعلاحتىفيه،أصابقدالآخركانشيءفيمنهمالواحدأخطأإنالعلماء

التيالمسائلكبعض-مسائلفيالخطأمنبعضهمقولفيكانلماولهذا،الحق

أصلأ.ضلالةعلالسنةأهليتفقفلمالآخر،قولفيالصوابكان-أوردها

والحق،واحدةكلمةفي"!ووقولهخلافعلالسنةأهلقطيجتمعلم+

منوكل،الرسولبهجاءممافهوعليهاجتمعواماوكلقط،عنهميخرجلا

فإنماالبدعأهلمنوغيرهموجهميومعتزليورافضيخارجيمنخالفهم
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

مخالفأكانالعمليةالشرائعفيمذاهبهمخالفمنبل،ى!ك!اللهرسوليخالف

الثابتة.للسنة

الصحابة،همالأنبياءبعدالخلقأففلأنيعلمأنالمسلمعلىالواجب+

انتصارألطائفةولاعى،اللهلرسولإلاعامأمطلقأانتصارألشخصينتصرفلا

معيدورالهدىفإن؟-أجمعينعنهمالثهرضي-للصحابةإلاعامأمطلقأ

فإذاداروا،حيثغيرهأصحابدونأصحابهمعويدوردار،حيثالرسول

قدفإنهمالعلماء،منعالمأصحاببخلافقط،خطأعليجمعوالمأجمعوا

إلايكونلاالأمةمنغيرهميقلهولمقالوهقوليكلبلخطأ،علىيجمعون

وأصحابه،واحدعالمإلىكسقمأليسرسولهبهاللهبعثالذيالدينفإنخطأ،

.(1)ور!اللهلرسولالشخعنظيرأذلكلكانكذلككانولو

ورث!!!اكع

،166-5/165)(904-3/084)(2/014)(471-1/047)السنةمنهاجانظر:(1)

262)(6/196)(8/273).
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الإءولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهماوالعميمةالتقليدمنزلة

بلسانبعصمتهموالقولالفاسذ،التقليذحقبدونالمتبوعينتقليد-1

:الحالأوالمقال

وانحرافهمضلالهمأسبابأعظممنكانوالبدعةالأهواءأهلفرقجميع

والسنةالكتابعلىقولهموتقديم،فيهمإمامتهيرونومنأكابرهمتقليدهم

.-الإسلامأئمةمنغيرهمقولعنفضلأ-

صوابعلىقفدوهمنبأناعتقادهمالتقليد:منهؤلاءعليهماوحقيقة

!ك!وو.رسولهبهاالثهاختصئ!التيالعصمةمضمونهووهذا،يخطئلاوأنهدائمآ،

منالغاليةذلكفييخالف"إنما:تيميةابنالإسلامشيخيقولذلكوفي

منأنهيعتقدونومن،بعفالمشايخفيالغالينمنالراففمةوأشباه،الرافضة

ويرون،والذنبالخطأمنمعصومونعشرالاثنيأنتزعمفالرافضةالأولياء،

والئبتيمحفوظالولمنإن:يقولونالمشايخمنوالغالية.دينهمأصولمنهذا

والوليالشيخأنيرىمنحالفحالهبلسانهذلكيقللمإنمنهموكثير،معصوم

فيهغلوابعفمنيجعلواأنإلىبالطائفتينالغلوبلغوقد،يذنبولايخطئلا

هذاوكل،الإلهيةمننوعالهجعلواالأمرزاد!ان،وأفضل!روالئبئيبمنزلة

.(1)"النصرانيةللضلالاتالمضاهيةالجاهليةمن

.(11/67)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةاكاهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

عاجزونإنهم:يقولونأكثرهمأوالمتأخرينالفقهاءمن"وكثير:وقال

أئمتهمنصوعىفيجعلون،الرسولجهةمنالشرعيةالأحكامجميعتققىعن

تقليدإلىيحتاجالناسمنكثيزاأنريبولا.ويقلدونهمنمالرسولبمنزلة

الإرادةطريقسالكيومنبمعرفتها،هويستقللاالتيالعارضةالأمورفيالعلماء

كالمعصوم؟يجعلهقدبل،كذلكشيخهيجعلمنوالتصوفوالفقروالعبادة

السلوكتلقيأنمع،سلوكهالرسولعنيتلقىولا،عنهإلاسلوكهيتلقىولا

التيبالطريقهوالسلوكفإنفيها؟المتنازعالفروعتلقيمنأسهلالرسولعن

فيمبينكلهوهذا،والأخلاقوالعباداتالاعتقاداتمنورسولهبهاالفهأمر

.(1)"منهللمؤمنلابدالذيالغذاءبمنزلةهذافإن،والسنةالكتاب

المقفد-بعصمةالقول:ولازمه-التقليدكانإلاالفرقمنفرقةمنوما

وبنائها:نشأتهاعواملمن

والمعاهد،المؤمنيقتلون،والجماعةالطاعةعن"خارجونفالروافف:

لالمنإلافاسقاأوعدلاكانسواءطاعةالمسلمينولاةمنلأحديرونلا

العصبيةوهي،الأنسابذويعصبيةمنشرلعصبيةيقاتلونوهم،لهوجود

وصغارهمالمسلمينكبارعلوالغيظالغلمنقلوبهمفيفإنالفاسد،للدين

.(2)"دحأقلبفيليسماصالحيهموغيروصالحيهم

.(273-91/272)الفتاوىمجموع(1)

،(18/532)(11/525)نفسهالمصدروانظر:.(488-28/487)السابقالمصدر(2)

.(1/112)السنةمنهاج
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كبراءهم،وقلدوا،اعتقدوهماعلىالقرآنمنآياتتأولوا:والخوارج

.(1)القرآنخالفأنهلاعتقادهمكافرا،ذلكخالفمنوجعلوا،لقولهموتعصبوا

وأقوالهمقواعدهمعليهبنواالذيطريقهم"أصل:الباطلالكلاموأهل

وهو،الأصيلالأصلهووعقولهموشيوخهممتبوعهمرأيأن:وأعمالهم

رسولهوكلاماللهكلامجاءهمفإذا،المقالاتبهتوزنالذيالواضحالنص

نصمتبوعناوكلام،معانعدةيحتملمتشابههذاقالوا:الأصللهذامخالفا

متشابهقالوا:!الاذلك،فعلواوالتحريفالتأويلأمكنهمفإنفيه،احتماللا

؟إشكالولااشتباهفيهماورسولهاللهبيانهذا:لهمقيلوإذا.الثهإلايعلمهلا

.(2)ادورسولهاللهبمرادأعلمومتبوعنا،مققدونبأنناأجابوا

والسنة:الكتابعنبهماوالاستغناءوالعصمةبالتقليدالاكتفاء-2

والمحاكمة،والسئةالكتابتحكيمعنالئاسأعرض"لما:القتمابنقال

وأقوالوالاستحسانوالقياسالآراءإلىوعدلوابها،الاكتفاءعدماعتقدواإليها،

فيوكدر،قلوبهمفيوظلمة،نظرهمفيفسادذلكمنلهمعرض،الشيوخ

الضغير،فيهارئيحتىالأمور،هذهوعفتهم،عقولهمفيومحق،أفهامهم

البدعفيهاقامت،أخرىدولةفجاءتهممنكرا،يرؤهافلمالكبير،عليهاوهرم

مقاموالضلالالرشد،مقاموالهوى،العقلمقاموالنفسال!نن،مقام

.(3)"العلممقاموالجهل،المعروفمقاموالمنكر،الهدى

.(52/164)الفتاوىمجموع(1)

سعديابنالشيخلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-الشافيةالكافيةتوضيح(2)

(349/3)-.

)3(الفوائدص)84(.
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وأالمقفدطريقعنإلاحقآكانولوالدينمنشيءقبولعدم-3

:المعصوم

اتتيالطائفةمنإلأالحقيقبلونلا"أفهمعلىوالبدعةالأهواءأهليتفق

العلممنمعئنةطائفةإلىالمنتسبينمنكثيربهيبتلىوهذاإليها...،منتسبونهم

فيعندهممعطمرئيسإلىأو،غيرهمأوالمتصوفةأوالمتفقهةمنالذينأو

بهجاءتماإلآوروايةرأياالذينمنيقبلونلافإنهم"!نمرر،الئبتيغير،الذين

.(1)!طائفتهم

وزمجروصاحنادىذلك،مثلفيالصوابالمتعصبلذلكذيمرو!إن

ولكن،يعرفهيكنلمماإلىبوصولهيفرحأنسبيلهوكان،العداوةوأخفى

المفيد!)2(.العلمسماععنوأصقهالئقليد،أعماه

والبدعةالأهواءأهلعندوالعصمةالتقليديتبؤؤهاوالحجيةالمنزلةوهذه

بحسبذلكبعدفيهايتفاوتونكانواوإن،ومذاهبهمفرقهماختلافعلى

بلغوزمنهاالنبوةنورعنالعهدبعدومع،والسنةالحقعنوبعدهمقربهم

متبوعيهم،فيالغلوإلىبهمالحالوصلأنإلى،ذروتهفيهمالفاسدالتقليد

والرافضة.الصوفيةفيذلكيوجدماوأكثريذنبوا،ولنيخطئوالنبأنهموالظن

.(1/47)المستقيمالصراطاقتضاء(1)

.(68)صالأولالأمرإلىالردفيالمؤملمختصر(2)
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حم!نمنقضفيالسنةأهلمنهـكج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

والعم!مةبالتقليدوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

المعصومأوللشيخاتقليدطريقعنوالدينالعلمتلقيإيجاب

:فقال،عفالإعراضعليهموحزم،هداهاتباعالخلقجميععلىاللهأوجب

عنآغرضىومق!يشقنؤلايصلقلآهداىآتتعفمنهذىننئيأيخينتحمفإضا!

وجعل،4112-123:طه9(آغمىآلقممةيؤ!وو!مثصؤضحنكاةمث!يعملهوفإنذ!رى

يئلأييهونؤمورينزسهملأتتثنلين!:فقالورسلهأنبياءههمالهدىلذلكالمبين

اتخذمنعلىالإنكارأشذوأنكر،1165النساء:أ(آلرلممليبغ!حختماآدتوغلللتال!ى

علىويتبعهشيءكلفييطيعه-والرسلالأنبياءغير-وشيخأإمامألنفسه

حييي!حئآؤألتودولفيمنآزصباباؤرفننهئمآخئازممثمآمخذؤأ!:فقالحالكل

.113:(!التوبةمزصيمآبتئ

لا-أمومتبوعهشيخهبعصمةصرحمنمنهمسواء-التقليدأهللكن

-علمأالدينتلفي:ورضاهمحبتهإلىوالوصولاللههدىلمعرفةالطريقجعلوا

وأالعلمفيهيعتقدونالذيالشيخعن-فروعأأمكانأصولأسلوكأ،أمكان

وأوجبوه.ذلكعلىقصروهبل،العصمةأوالولاية

ذلك:فيأقوالهمومن

الطريق.سلوك"كيفية:العيدروسبكرأبيبناللهعبدقال-1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجص!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

بالأنفاسأوبالأحوالأوبالمقاماتأوبالعباداتالحقيقةعلىالطريقسلوك

وأبالمقابلاتأوالقلوبوحفظبالامتثالوالأمثالبضربأوبالمعارفأو

والموداتبالمخالطاتأوبالمحباتأووالمجالساتبالمناظراتأوبالقابليات

بالتصديقأوبالمذاكراتأو-المحمدياتالأخلاقمنوهو-الظنحسنمع

.اللدنياتبالعلومأوبالتربيةأووالخدمةبالانقطاعأووالاعتقادات

،محبوبواصل،مجذوبسالكعارفشيخبقصدإلايمكنلاوهذا

حاضر،وبنفسهتعالىبالتهعارف،والمعقولبالنقلعارف،موصولواصل

والغيوب".الشهادةعالمفيبقلبهوالجلواتالخلواتفيغائب

.عارفشيخمصاحبةمنبد"لا:قالثم

،الكلاموقلة،الطعامقلة:علىأمرهمبناءأنعلالصوفيةالمشايخواتفق

.الأنامواعتزال،المناموقلة

بالشيخإلاوالمقاماتالمطالبوجميعوالخلواتالرياضةتحصلوما

.(1)"الكاملبالإنسانعنهالمعترالعارف

باستماع"عليك:المغربيالتلمسانيمدينلأبيالغوثيةالجكموفي-2

مازمانكلعلماءألسنةعلىيجريتعالىالحقفإن،القوممنالعلماءكلام

."بأهلهيليق

!تالشيخذكر"لما:النقشبنديعلانبنإبراهيمأحمدشارحهاقال

أشجانوحزكالسلوكأهلبعفمنازلوذكر،إليهوالشوقالقربأهلمقام

.(8-6)صالاكبروالإكسيرالأحمرالكبريت(1)
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

يسلكالتيوالمطية،ذلكإلىالموصلالطريقيبيقشرع؟عليهلتقبلالقلوب

.(1)".العلماء..كلاموهو:،المسالكهذهفيالسالكبها

-الأخأيها-ترينت!أما:النقشبنديعلانبنإبراهيمأحمدقال-3

شيخمنذلكفيلكبدفلا؟الطريقةبآدابوتحفيت،الشريعةبمحاسن

.(2)"مضيقكلفيوينفعكالمفاوز،فيبيدكويأخذ،الطريقفيرفيقكيكون

أخذهمنأتمالمشايخعنوالعملالعلم!أخذ:زروقالشيخوقال-4

إلمن.آبمنسبيلواتبع،العلمأوتواالذينصدورفيبيناتآياتهوبل،دونهم

جبريلعنهوأخذوقدعرو،عنهأخذواوالصحابةسيما،المشيخةفلزمت

الصحابة،عنالتابعونوأخذملكأ،نبيألامجبدأنبيأيكونأنفيإشارتهواتبع

،هريرةأبيفيوالأعرجالمسيبوابنسيرينكابنبهيختصونأتبالحلكلفكان

ذلك.غيرإلىعباسلابنومجاهدووهبوطاووس

بالهمةالإفادةوأماذكروا.كماذكروافيماجليفأخذهوالعملالعلمفأما

عليهدفنهمنأيدينا-عنالترابنفضنا"ما:بقولهأنسإليهاأشارفقدوالحال

نافعأكانالكريمشخصهرؤيةأنفأبانقلوبنا"،أنكرناحتىوالسلامالصلاة

الأصلوهو،المنزلةيدانوالموإنومآلأحالأالأنبياءورثةوالعلماء،قلوبهمفيلهم

حاضروهيخللمبحالهتحققمنإذ،الجملةفياللهأهلمنالقربطلبفي

.(3)"فافهم،الفاسقينصحبةعنونهى،الصالحينبصحبةأمرفلذلكمنها،

.(63)ىعالغوثيةالحكمشرح(1)

.(288-287)صالسابقالمصدر(2)

.(9-ه49)ع(56:)القاعدةالتصوفقواعد(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

تقويةتقتضيالتيالخواصإدخالفيكاملشيخمنبدلا":وقال-5

منتقويتهايقتضيما!ادخالأصلأ،النفوسفيماالطبيعياعتبار.النفوس

يخصمامنهاإذ،جموعلمنافذةوبصيرةعظيملغوصيحتاجفرعأ؟الخواص

.(1)"هذهفيكاملشيخمنبدفلا،الأخصأخممنهوماومنها،ويعم

وافتراء:زورأالأئمةإلىينسبونهوماودعاواهمالرافضةأقوالومن-6

وإنيجيبونا،لمدعوناهمإن،عظيمةالناس!بلية:الثهعبدأبوقال.

بغيرنا")3(.يهتدوالمتركناهم

.(3)"الدينفيلناموالي،الطاعةفيلناعبيد"الناسالرضا:وقال.

.(4)"اللهوخدوبنا،الثهعيرفوبنا،اللهعبد"بناجعفر:أبووقال.

!فمتثدؤأفداكجعلت:لهفقلت!الرضا"سألت:قالالوشاءعن.

ونحنالذكر،أهلنحن:فقال،؟!7:الأنبياءأ(لقاتودنىلاإنكضترآلد!رآفل

حقأ:قلت،نعم:قال،؟السائلونونحنالمسئولونفأنتم:قلت،المسئولون

.(5)"معن:قال،؟نسألكمأنعلينا

.(501)عى(73:لقاعدةا)التصوفقواعد(1)

.(23/99)نوارلأابحار(2)

.(532)عللمفيدالأمالي(3)

.(23/031)الأنواربحار(4)

.(112-1/012)الكافيأصول(5)
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حم!نمنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

اثافيالمسلك

المعتنالشيخلضقليدالموجبةوالمزاياوالفضائلالحججذكر

لهوالتسليمالمعصومأو

الخصائصمنلهيعتقدهلمايقفدهفإنماغيرهقفدمنأن:المسقماتمن

وعلىنفسهفيمزئةمنللمقفديراهما:ذلكومن،تقليدهتوجبالتيوالمزايا

وأأعلمأومنهأففلالمقفدذلكأنيبرى-الأحوالأقلعلى-أنهأو،غيره

ذلك.نحو

أقوالهمفضفنوا،والأئمةالشيوخوعصمةالتقليدأهلاستغفهماوهذا

لتقليدأتباعهمبهايقنعونالتيوالمزاياوالفضائلالحججمنجملأوقصصهم

طائفتهم.أوإمامهمأوشيخهم

ذلك:ومن

أبوابأذلكإلىوضممنا،القومسيرمنطرفأأثبتنا"لفا:القشيريقال-1

تعالىاللهمننرجو،للمريدينبوصيةالرسالةهذانخغأنأردنا،المقاماتمن

...عليناحجةيجعلهاولابها،القياميحرمنالاوأنلاستعمالها،توفيقهمحسن

الطريقة،هذهمنليسمنمذاهبمنمذهبإلىينتسبأنبالمريدويقبح

الصوفيةطريقةسوىالمختلفينمذاهبمنمذهبإلىالصوفيانتسابوليس

مسائلهمفيحججهمهؤلاءفإن؟الطريقةهذهأهلبمذاهبجهلهمنتيجةإلا

مذهب.كلقواعدمنأقوىمذهبهموقواعدأحد،كلحججمنأظهر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهصنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

هذهوشيوخوالفكر،العقلأربابوماوالأثر،النقلأصحابإفا:والناس

والذيظهور،لهمفهوغيبللناسفالذي؟الجملةهذهعنارتقواالطائفة

،الوصالأهلفهمموجود،سبحانهالحقمنفلهممقصودالمعارفمنللخلق

القائل:قالكماوهم،الاستدلالأهلوالناس

ساريالناسفيوظلائهمضرقبوجهكليلي

النهارضوءفيونحنمالظلامملدففيفالناس

هذهشيوخمنشيخوفيهإلاالإسلاممدةفيالأعصارمنعصريكنولم

العلماءمنالوقتذلكوأئمةإلاالقوموإمامةالتوحيدعلوملهممن،الطائفة

لهموخصوصيةمزيةولولابه،وتبركوالهوتواضعواالشيخلذلكاستسلموا

.(1)"بالعكسالأمركانوإلا

الشيخ،حكمتحتدخلإذاالصادق"فالمريد:السهرورديقال-2

كسراجالمريد،باطنإلىحالالشيخباطنمنيسري،بآدابهوتأذب،وضجبه

مستوحالشيخمقامويكونالمريد،باطنيلقحالشيخوكلام،سراجمنيقتبس

وسماعالصحبةبواسطةالمريدإلىالشيخمنالحالوينتقل،الحالنفائس

.(2)"المقال

وشمألالثهإلىوشملمهالهوىثوبعنالكلامبذرينقي"فالشيخ:وقال-3

الحق.منبالحقكلامهفيكون،يقولثموالسداد،المعونة

.(575)صالقشيريةالرسالة(1)

.(1/93)المعارفعوارف(2)
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حم!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يخونلافكما،الوحيأمينجبريلأنكما،الإلهامأمينللمريدينوالشيخ

.الإلهامفيالشيخيخونلا؟الوحيفيجبريل

ظاهرأ!ىاللهبرسولمقئدفالشيخ؟الهوىعنينطقلاالثهرسولأنوكما

.(1)"النفسبهوىيتكلملاوباطنأ،

باستماع"عليك:المغربيالتلمسانيمدينلأبيالغوثيةالجكموفي-4

مازمانكلعلماءألسنةعلىيجريتعالىالحقفإن،القوممنالعلماءكلام

.!بأهلهيليق

،القلوبأطباء"...فإنهم:النقشبنديعلانبنإبراهيمأحمدشارحهاقال

القلوبأطباءوكذلك،ووقتهوسنهمزاجهيناسبالمريفمايعطيوالطبيب

...الزمانذلكلأهلالنافعالدواءزمانكلفيألسنتهمعلىالثهيجري

غرسوأي،؟يشرقفلاالمعارفنورإليهيصل-أخييا-قلبفأفي

.!؟يوزقفلاالواصلكلامينميه

واخضع،مكانكلفيواقصدهم،بآثارهموالاقتداء،كلامهمبتتبعفعليك

بهم،معمورالكونفإن،الإحسانمقاممنلمعةفيهتتوهممنلكلوانكسر

.(2)"عنهميخلوولا

بالاحتراموسرك،بالتقديمذاتكلهشهدما"الشيخأيضأ:وفيها-5

بإشراقه،باطنكوأنار،بإطراقهوأدبك،بأخلاقههذبكمنالشيخ،والتعظيم

.(1/037)المعارفعوارف(1)

.(6ه-63)صالغوثيةالحكمشرح(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةامهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"نورهآثارمغيبهفيوحفظك،حضورهفيجمعكمنالشيخ

أولادهاوترئيتبيفررالسلحفاة"إن:الشاذليالحسنأبووقال-6

هذهالنظرةلحيوالؤكانفإذاالخاضية،هذهولنظرهابغد،منإليهمبالنظر

ومحبتهخدمتهفييكونبمنفكيفذلك؟،الوليلنظريكونلاكيف؟الخاصية

.(2)امل؟متهالك

الصوفية!مشايخ:أيعنيالقوممشايخكان"إنماالخواع:عليوقال-7

الفقراءليصدق؟الفقهفيالفقهاءمشايخدونقبورهممنتلامذتهميجيبون

الفقيهصدقفلوالفقهاء،دونأشياخهم،فياعتقادهمفيأالصوفيةأيعني:

.(3)"مشافهةوخاطبهالشافعيالإماملأجابه

والفضائل،المعصومينالأئمةتقليدوجوبفيالرافضةحججوأما-8

علمكدعوىالكفرقبيلمنفكلها:وافتراءزورأإليهمينسبونهاالتيوالمزايا

ومنها:ذلك،وغيربالكونوالتصرفالغيب

تكوينيةوخلافةساميةودرجةمحمودأمقامآللإمام"إن:الخمينيقال.

مذهبناضرورياتمن!ان،الكونهذاذراتجميعوسيطرتهالولايتهاتخضع

.(4)"مرسلنبيولامقربملكيبلغهلامقامألأئمتناأن

.(282)صالغوثيةالحكمشرح(1)

.(991)صالسابقالمصدر(2)

.(1/944)للشعرانيالكبرىالطبقات(3)

.(52)صالإسلاميةالحكومة(4)
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حم!نمنقضفيالهصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

تخصلا،القرآنكتعاليمالأئمةتعاليمإنسابقأ:قلت"وقد:وقال.

القيامةيوموإلىومصرعصركلفيللجميعتعاليمهيوإنماخاصا،جيلأ

واتباعها")1(.تنفيذهايجب

منأؤدي!أنا:قال!تعليعنالكوفيإبراهيمبنفراتوروى.

أقضيوأناإلانبيأاللهبعثوما،النبيينإلىالوصيينومن،الوصيينإلىالنبيين

اثنيربيإلىوفدتولقدوالظفر،بالعلمربياصطفانيولقدعداته،وأنجزدينه

أفرقالذيالفاروقأنا،...الغيبمفاتيحوأعطانينفسهفعرفنيوفادةعشر

.(2)"رانلاوأعدائيالجنةأوليائيأدخلأنا،والباطلالحقبين

يعلمونأنهم!ضعنهمعديدةبطرقرويناه!ماشبر:الثهعبدوقال.

،...الأرضينفيوماالسماواتفيماويعلمون،كائنهوومايكونوماكانما

.(3)"الربوبيةصفاتفيهاعليهمتجريأوليةبرزخيةروحانيةحالةولهم

وتعالىتباركالثهإنعلي،"يا:!تلعليقال!ووالنبيأنويروون.

يحنتقذتمقاآدتهليقمقلذ!:تعالىقولهوذلك،ليغفرهاثم،شيعتكذنوبخملني

.(4)ال12:الفتحأ(ؤقاتآخرئبث

.(113)عالإسلامية)1(الحكومة

.(67)رعالكوفيفراتتفسير(2)

.(2/397)الأنوارمصابيح(3)

.(082)صالشرائععلل(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثالثالمسلك

المعصومأوالمققدبقولالشرعيةانصوصمعارضة

والحصن،المؤمنبهيستفيءالذيالنورهيوالسنةالكتابنصو!

باطل.كلبهينقضالذيوالسلاح،مبطلكلعنفيهيمتنعالذي

تنقضفهي؟وبدعةوهوىضلالصاحبكليخشاهماوأقوىأشذوهي

أتباعه.عنهوتصيرف،وتلبيسهزيفهوتكشف،أصولهعليه

للأئمةالعصمةودعوىالتقليدأهلمنوالبدعةالأهواءعأهلحير؟لذلك

تحولالتيوالعقباتالمفاوزوبينهامققديهمبينيفمعواأنعلىوالشيوخ

الشرعيةلدلالاتهافيههممامعارضةيدركواأويتعلموهاأويطلبوهاأندون

المطلقوالتلقيشيوخهمتقليدوجوبقزرواقديكونواأنفبعد،الصحيحة

التيومزاياهمالمقفدينفضائلوعذدواذلك،علىالحججوذكروا،عنهم

نصوصمرتبةفيعصمتهمالمذعىأوالمقفدينأقوالجعلوا؟تقليدهمتوجب

الكتابمنوينقضهباطلهميعارضمالهميبيقأحديأتيهمفلا،والسنةالكتاب

المقفد.ذلكبقولعارضوهإلاوالسنة

وأالمقفدالشيختقليدتوجبوالقصمالتيالأقوالمنأكثروا؟ولذلك

المطلقالتسليمهووإنمافكر،إعمالولانقليإلىالنظردونعصمتهالمدعى

فيالقشيرينقلهما:ذلكومن،مناقشتهمجردوحزمواشرط،أوقيددون

وقد،(الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسية)الأنوار:كتابهفيوالشعراني،رسالته

:ذكراهومما،ذلكمنأكثرا
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلحك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا!أهواءأهلاستدلال

:أقسامثلاثةعلى!الصحبة:القشيريقال-1

خدمة.الحقيقةفيوهي:فوقكمنمعصحبة

وعلى،والرحمةبالشفقةالمتبوععلىتقضيوهي:دونكمنمعوصحبة

والحرمة.بالوفاقالتابع

.والفتوةالإيثارعلىمبنيةوهيوالنظراء:الأكفاءوصحبة

يبدوماوحملالاعمراض،تركبهفأليالرتبةفيفوقهشيخأصحبفمن

.(1)"بهبالإيمانأحوالهوتلقي،جميلوجهعلىمنه

إلىخرجت:يقولالسلميالرحمنعبدأباالشيخ"سمعت:وقال-2

أيامخروجيقبللهوكانالصعلوكي،سهلأبيالأستاذشيخيحياةفيمرو

رفعقدرجوعيعندفوجدته،والختمالقرآندورمجلسبالغدواتالجمعة

فداخلني،القولمجلسالوقتذلكفيالغفانيلأبيوعقدالمسجد،ذلك

،القولبمجلسالختممجلساستبدلقد:نفسيفيأقولفكنت؟4شيذلكمن

رفع:يقولون:فقلت،؟بفالناس!يقولإيش،الرحمنعبدأبايايومأ:ليفقال

يفلحلايتم؟؟لأستاذ:قالمن:فقال،!!القولمجلسووضعالقرآنمجلس

.(2)"أدبأ

.(004)صالقشيريةالرسالة(1)

يفلح؟لايتم؟؟:لأستاذهقال!من:قالمنومنهم.(438-437)صالسابقالمصدر(2)

.(1/971)للرنديالعليةالمواهبغيث."أمتهفيكالنبيأهلهفيالشيخلأن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلح!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحك!نم

منأحسنشيخهخطأيزلم"من:شريفأبيبنالدينبرهانوقال-3

.(1)البهينتفعلمهوصوابه

لإشارةمخالفةالمريدمنحصلإذاأنهعلى"وأجمعوا:الشعرانيوقال-4

الفور،علىبالجنايةيديهبينيقزأنعليهكانحقبغيرأحدعلىجنايةأوشيخه

منالجنايةتلكعلىللنف!سالعقوباتمنشيخهعليهبهيحكملمايستسلمثم

يجوزلاأنهعلىوأجمعوا،ذلكونحوشديدجوعأوشديدةخدمةأويكلفهسفر

.(2)"!الثهلحقوقتضييعذلكلأنالمريد؟زلاتعنالتجاوزللأشياخ

تحملفإنهاأصحابناقولتخالفآيةكلأن"الأصل:الكرخيوقال-5

،...التوفيقجهةمنالتأويلعلىتحملأنوالأولى،الترجيحعلىأوالنسخعلى

وأالنسخعلىيحملفإنهأصحابناقولبخلافيجيءخبركلأنالأصل

.(3)"بمثلهمعارضأنهعلى

قال."هبينتفعلم؟شيخهمننقص!لهظهر"من:الغوثيةالحكموفي-6

فعليك،نهارهشمسقلبكفيوسطع،منهمالواحدصحبت..فإذا.!:الشارح

الاستقامةحيمئذفيهكذا!9واشتهر،أسرارهبعظيمقلبكتعقر،معهالأدببلزوم

؟حالكلعلىفيهالعقيدةن!حو،أحوالهمنعليكاشتيهعاوأؤل،والكمال

لديه،ماومعرفةفهمكإلىالقصورونسبةإليهالقصورنسبة:بيندائرالأمرفإن

.(4)"وأليقأولىبكوالثاني

.(1/671)سيةلقدانوارلأا(1)

.(1/081)بقلساالمصدرا(2)

.(817-691)صالأصولفيالكرخيرسالة(3)

.(941)صالغوثيةالحكمشرح(4)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

الأخرىجمعالمذاهبمنوالضحذيرالصنفير

السنة-اهلمذهبوخاصة-

التلفي:للمعينالعصمةودعوىالتقليدعليهيقومماأعظمأنالمعلوممن

له.الكاملوالتسليمالشخصذلكعنالمطلق

التقليدأهليستدلالمقفدين،قلوبفيتوثيقهعلىوحرصأ،لذلكوتأكيدأ

ماكلعنوالإعراضالمقفدالمعتنسوىمنكلتركعلىبهماوالعصمة

.(1)ونحلتهمذهبهيخالف

عليهمايخالفماتجاهعامةالمقفدينحالفي-قخةلثهالقيمابنقال

قبولعدمانحرافهمسببكانالذينالمنحرفينمعينحرف"ولم:-مققدوهم

بفهمهأنفسهمحدثواولا،عزيمةولابقوةيأخذوهولمبكز؟قبلوهأوالعهد

ضراوةومعهمالعهدعليهمعرضبل،وصاياهوتنفيذفيهبماوالعملوتدبره

هومنتلقيالعهدفتلقوا،والأمهاتالآباءعليهألفواوماالعادةودينالصبا

علىوقلبههمهيجمعمنتكقتيلا،وعادتهموسلفهآباءهعليهوجدبمامكتف

ثمفيهماتأمل:لهوقيلوحدهأتاهالعهدذلككأنحتىبه،والعملالعهدفهم

استمرتوماالقرابةسيرإلىأخلدالتلقيهذاعهدهيتلقلمفإذا،!بموجبهاعمل

عليهماإلىأخلدهمتهعلتفإن،بلدهوأهلوجيرانهوأصحابهأهلهعادةعليه

.(5/122)المعادزاد،(606-01/206)(5/001)الفتاوىمجموعانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيال!همنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

يكونأنلنفسهفرضي،وفهمهالعهدتدبرإلىالتفاتغيرمنتقدمهومنسلفه

بالعصبيةرماهوعزيمتههمظمبلغهذاورأىالشيطانشامهفإذا،العادةديندينه

لهومثل،باطلخالفهوما،الحقهوهذاأنلهوزين،وسلفهللآباءوالحمية

والحميةالعصبيةبتلك،الهدىصورةفيوالضلال،الفملالصورةفيالهدى

وعليهلهمماله،وقومهعشيرتهمعيكونأنفرضاهعلم،غيرعلىأسستالتي

يخالفالهدىكلجاءهفلوتولىمااللهوولاه،الهدىعنفخذل،عليهمما

.(1)"ضلالةإلايرهلموعشيرتهقومه

مذهبعنالخروجأتباعهمعلىيحزمون:مذهبكلفيالتقليدفأهل

منذلكلهعلفيجعليغلومنومنهم،المسائلمنيسيرجزءفيولوأئمتهم

.الردةأوالزندقة

أتباعفيغيرسماسببهاكانوفتنحروبالإسلاميالتاريخفيوقعتوقد

ذلك:ومنمطلقأ،باطلغيرهممذهبوأنمطلقأ،حقمذهبهمأنمنالمذاهب

الأربعةالمذاهببعفأتباعأنمنتيميةابنالإسلامشيخذكرهما-أ

اختلافقبيلمنهيالتي-بعفالمسائلفيالاختلالهثحملهمالمشرقبلادفي

بينهم.القتالحصولإلى؟مذهبهفيلمققديهمنهمكلوتعصب-التضادلاالتنوع

فيوالفتنالتفرقكثرةالبلادتلكعلىالتترالثهتسليطأسبابمنأنوذكر

أبيمذهبعلىلمذهبهيتعصبالشافعيإلىفالمنتسبوغيرها،المذاهب

عللمذهبهيتعصبحنيفةأبيإلىوالمنتسب،الدينعنيخرجحتىحنيفة

.(166-165)عالفوائد(1)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

يتعصبأحمدإلىوالمنتسب،الدينعنيخرجحتىوغيرهالشافعيمذهب

.(1)اذهأوهذاعلىلمذهبه

فشا"وقد:بقولهأصبهانمدينةعن(2)الحمويياقوتذكرهما-ب

الشافعيةبينوالتعصبالفتنلكثرةنواحيهافيوقبلهالوقتهذافيالخراب

محلةنهبتطائفةظهرتفكلماالحزبينبينالمتصلةوالحروبوالحنفية

.(3)"ذمةولاإذذلكفييأخذهملاوخربتهاوأحرقتهاالأخرى

.(4)الريفيوالشافعيةالحنفيةعنذلكمنقريباوذكر

عنأجمعينوالناسومققديهمأتباعهمينقرون:والبدعةالأهواءوأهل

والشكاكوالحشويةكالمجبرةالذميمةبالصفاتويصفونهم،السنةأهلمذهب

ذلك.وغيروالنقصانية

السنةإلىليعيدهميناظرهمفي!ته!عباسبناللهعبدجاءلمافالخوارج

الناسفخطبالكوا(ابن)وهو:ومقفديهمرؤوسهمأحدقام؟والجماعة

أعرفه؟فأنايعرفهيكنلمفمن،عباسبناللهعبدهذا،القرآنحملة"يا:فقال

.(02)صالنورانيةالقواعد،(22/66،452)الفتاوىمجموع:انظر(1)

سنةولادته،اللهعبدأبو،الدينشهاب،البغداديالحمويالرومياللهعبدبنياقوت(2)

تصانيفه:من،المعارفتحصيلفيعاليةهمةلهوكانت،وخمسمائةوسبعينخمسأوأرج

وستمائة.وعشرينستسنةتوفيوغيرها،الأدباءومعجمالشعراءومعجمالبلدانمعجم

.(139-6/271)الأعيانوفيات

.(1/902)البلدانمعجم(3)

.(3/171)السابقالمصدر(4)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الرتل!:قومهوفيفيهنزلممنهذا،يعرفهلابمااللهكتابفييخاصمممن

.(1)!الثهكتابتواضعوهولاصاحبهإلىفردوه،158:الزخرف9(خصجثونقؤلم

ومنوأهلها،السنةعنالشديدةالمققديننفرة:المسلكهذاأنتجهومما

الواقعية:أمثلته

بقوله:(البلخيأيوببن)خلفترجمةفيحبانابنالإمامذكرهما-أ

وبغضهالإرجاء،فيلتعصبه،حديثهمجانبةأستحبفيه،غاليامرجئا"كان

.(2)"جهدهإياهموقمعه،السنةينتحلمن

مرجئا"كان:بقوله،البلخيحكيمبنشدادترجمةفيأيفاذكرهما-ب

لتعصبه،حديثهمجانبةأحبأنيغير،الثقاتعنروىإذاالحديثمستقيم

.(3)"اهبلطأوالسننانتحلمنوبغضهالإرجاءفي

إلىالطريقويقصرون،الأخرىالمذاهبجميععنينقرون:والصوفية

ومماوأئمتها،وأهلهاالشريعةعلومفيمريديهمويرهدون،طريقهمفيالثه

ذلك:فينقلوه

اللهأراد!اذاالعلماء،علمعنغنيالصادق"المريد:قالالجنيدعن

الفقراء")4(.صحبةومنحهالصوفيةإلىأوقعهخيرأبالمريد

.(7/281)والنهايةالبداية(1)

.(8/228)الثقات(2)

.(8/031)السابقالمصدر(3)

.(1/84)الكبرىالطبقات(4)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

للمريدوأحب،لهمهأجمعلأنه؟يكتبولايقرألاأنللصوفي"أحب:وقال

وطلب،التكسب:حالهتغيروإلاالثلاثبهذهقلبهيشغللاأنالمبتدئ

.(1)"والتكسب،الحديث

الدنيا")2(.إلىركنفقدالحديثطلب"من:الدارانيسليمانأبووقال

له:فقالحنبلبنأحمدالإمامصحبةفيالكرخيمعروفأرجلواستشار

صحبتهفإن،بالناساشتغالالحديثوفي،حديثصاحبأحمدفإن؟تصحبهلا"

.(3)"الخلوةوحبالذكرحلاوةمنقلبكفيتجدماذهب

أقبحاليومالعلماءأ:يعني9معهم"الجلوس:الحسنيعجيبةابنوقال

الشريعة،ظاهرإلايعرفونلالأنهمجاهلأ؟وفقيرأغافلأعاميأسبعينمن

منردفيفيجهدونضال،أومخطئالظاهرهذافيخالفهممنأنويرون

!همحبتهممنالمريدفليحذر،يغشونوهمينصحونأنهميعتقدون،خالفهم

منعنهايسألمنيجدولممسألةفيتوقففإن،استطاعمامنهموالقرب

والحية،العقربمعكالجالسمعهويكونحذر،علفليسألهالباطنأهل

طريقفيأبدأفأفلحوصحبهممنهمقربالفقراءمنقطأحدأرأيتماوالله

.(4)"عالخصو

.(1/267)القلوبقوت(1)

.(2/521)السابقالمصدر(2)

.(2/236)القلوبقوت(3)

.(97)عالهمم)4(إيقاظ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

مذهبإلىينتسبأنبالمريد"ويقبح:القشيريالقاسمأبيقولوسبق

منمذهبإلىالصوفيانتسابوليس،الطريقةهذهمنليسمنمذاهبمن

هذهأهلبمذاهبجهلهمنتيجةإلاالصوفيةطريقةسوىالمختلفينمذاهب

.(1)"الطريقة

أهلوأئمةوالسلفالصحابةمنأجمعينالإسلامأهليذفون:والرافضة

بلاياهم:ومن،الإسلامأهلمنالبدعأهلحتىبل،السنة

فقلت:.ثلاثةإلا!ووالنبيبعدليذةأهلالناس"كان:قالجعفرأبيعن.

.(2)"الفارسيوسلمانالغفاريذروأبوالأسودبنالمقداد:فقال،؟الثلاثةمن

.(3)"أينس:عندهملهيقالماهوالناصببأنتنادي!ض"أخبارهم.

عمتظافرةفالنصوالإماميةالفرقةهذهعلىالخلافأهلطوائف"وأما.

.(4)"رانلافيمخلدونأنهمعلىالدلالةفي

أيضأهمالسنةأهلمنالأربعةالمذاهبأئمةأنعلىيدلنا"ومما.

نجدفلم،الطاهرةبالعترةبالاقتداءأمرهمالذيالنبيوسنةالكتابخالفوا

.(5)"زمانهإماموعرفسفينتهموركبعنقهلوىمنهمواحدأ

.(570)عالقشيريةالرسالة(1)

.(8/542)الكافيمنالروضة(2)

.(471)صالخراسانيةالمسائلأجوبةفيالنفسانيةالمحاسن(3)

.(57)صالبراهيننور(4)

.(88)عالسنةأهلهمالشيعة(5)
http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالهصنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

انمسالمسلك

العلمتلقيمنوالتحذيرالتنفير

المعصومأوللشيخالعقليدطريقغيرعن

شيخعنالتلقيمقفديهمعلىيوجبوابأنوالعصمةالتقليدأهليكت!لم

المذاهبأوالآخرينالشيوخجميععنبتنفيرهمولا،معينةطائفةأومعين

منهيخرجونلاالتقليدمنمتلاطيمبحيرفيأغرقوهمبل،الأخرىوالطوائف

فحذروهم،اللهبلطفإلايجاوزونهلاناليمنبسياحوأحاطوهم،الثهيشاءأنإلا

طريقعنإلامطلقأوالهدىوالعلمالدينيطلبواأنمنأجمعينوالمسلمين

والعصمة.التقليد

وصحبكلها،العلومجمعرتجلآأن"لو:الثقفيالوهابعبدبنمحمدقال

مؤدبأوإمامأوشيخمنبالرياضةإلاالرجالمبلغيبلغلا،الناسطوائف

يجوزلانفسهورعوناتأعمالهعيوبيريهأستاذمنأدبهيأخذلمومن،ناصح

.(1)"المعاملاتتصحيحفيبهالاقتداء

.(2)"الشيطانفإمامهأستاذلهيكنلم!من:البسطامييزيدأبووقال

نبتتإذاالشجرة:يقولالدقاقعليأباالأستاذ"سمعت:القشيريوقال

لهيكنلمإذاالمريدكذلكتثمر؟لاولكن،تورقفإنهاغراسغيرمنبنفسها

نفاذألا)2(.يجدلا،هواهعابدفهونفسأنفسآطريقتهمنهيأخذأستاذ

.(01-ه401)صالقشيريةالرسالة(1)

.(572)صالسابقالمصدر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"إبليسشيخهكانشيخبلاالطريقادعى"من:الشعرانيوقال

يمكنهلاالأرضمنمنزلأيقطعأنأراد"من:النقشبنديإبراهيمأحمدوقال

يقطعأنيريدبمنفكيف،السبيلعنوعدلوانقطعضل!الا،بدليلإلاذلك

،...التحقيقهذالهتئممرشدبشيخإلاذلكيمكنهأنفهيهات،؟الطريقهذامثل

حيثمنإلاأوليائهعلىالدليليجعللممن)سبحان:العطائيةالحكمفيقالكما

.(2)"(إليهيوصلهأنأرادمنإلاإليهميوصلهمولم،عليهالدليل

!ح!!!!اكع

.(1/471)لقدسيةانوارلأا(1)

.(288)عالغوثيةالحكمشرح(2)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

،المعصومأوالشيخيققدلملمنالعظيمةالعقوباتذكر

غيرهوبينبينهجمعأو،غيرهإلىتركهأو

العممة؟فيهاعتقادهعدمأوأمر،كلفييقفدهشيحعندينهالمرءتلقيعدم

كما"العصمةودعوىالتقليدأهلعندالمحظورةالمحرمةالأمورمنهو

تقليدهميزلملمنوضعواذلكتقريرفيوزيادة،-السابقالمسلكفيسبق

وتقليدتقليدهمبينجمعأو،غيرهمإلىوذهبتركهمأو،عصمتهمأوأصلأ

بها.يتوغدونهمالمغقظة،الشديدةالعقوبات؟غيرهم

ذلك:ومن

بينبالمفتتعالىاللهابتلاهالأشياخاحترامخيرم"منالجنيد:قال-1

.(1)"الإيماننوروخيرمالعباد

علىيفلحلاالكمالشيخهفييعتقدلم"من:الجيليالقادرعبدوقال-2

.(1)"ادبأيديه

كلبلء:يقولنخةلثهالدقاقعليأباالأستاذ"سمعت:القشيريوقال-3

وانقطعت،طريقتهعلىيبقلمشيخهخالفمنأن:بهيعني.المخالفةفرقة

اعترضثمالشيوخمنشيخأصحبفمن.البقعةجمعتهما!انبينهماالعلقه

الشيوخأنعل،التوبةعليهووجبت،الصحبةنقفعهدفقدبقلبهعليه

.(1/471)لقدسيةارنوالأا(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"اهنعتوبةلاالأستاذينعقوققالوا:

يحكيالبسطاميعمي!سمعت:قالولالدامغانيالحسنعنوروى-4

فقذمتيزيد،أبيعلىقدماالنخشبيترابوأباالبلختيشقيقأأن:أبيهعن

فقال.صائمأنا:فقال.فتىيامعناكل:لهفقالايزيد،أبايخدموشاب،السفرة

صومأجرولككل:شقيقفقال.فأبىشهر.صومأجرولككل:ترابأبو

الشابذلكفأخذ.تعالىاللهعينمنسقطمندعوايزيد:أبوفقال.فأبى.سنة

.(2)اديدهفقطعت،سنةبعدالسرقةفي

عندليلةكنت:قالالعلويالهمدانيالحسنأبيعن"ويحكى:وقال-5

معه،قلبيوكانالتنور،فيطيريعفقأنبيتيفيأمرتوكنت،الخلديجعفر

فأخرج،منزليإلىورجعتبشيء،فتعللت،الليلةعندناأقمجعفر:ليفقال

عندالطيروحمل،البابمنكلبفدخليدي،بينووضعالتنور،منالطير

عليبصرهوقعفحينجعفر،علىدخلتأصبحتفلما،...الحاضرينتغافل

.(2)"يؤذيهكلبعليهشفطالمشايخقلوبيحفظلممن:قال

،امرأةتسعينمنتزوجأنهالصادقعبدبنالحميممحمدعنوذكروا-6

لدودةأبيبناتوبينالنقاابنالشيخبناتبينجمعكما،العشراتبينوجمع

وسدستخمستمحمد،شيخيا:لهوقالالقاضيعليهفأنكر،اثنتيناثنتين

،؟ى!رسولهوسنةاللهكتابتخالف،!أختينبينالآنجمعتحتىوعشرت

الأنكحةهذهجميع:القاضيلهفقال،بذلكليأدن!ووالرسولإن:لهفقال

.(437)صالقشيريةالرسالة(1)

.(438)ع)2(المصدرالسابق
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مندكجنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)جلدهوانفسخالقاضيفمرض،جلدكيفسخالثه:لهوقالعليهفدعافسختها،

مفزطونالناسمنوقسم...":الحائريعليميرزاالحاجوقال-7

أنكرفبعضهمفيها،اللهرتبهمالتيمراتبهمعننزلوهمقد،حقهمفيمقصرون

يأمنيتمكنونلاإنهموقالوا:،الخلقسائرمعمساوينوجعلهملهضلهم

بعضهمحكمبلوالعجز،والنقصالجهللهموأثبت،تعالىاللهبأمرحتىفعل

وبعضهم،النقائصمنذلكوغير،بالغيبعلمهموأنكر،مدفوعاتهمبنجاسة

الإلهية.الكليةالولايةلهميثبتلم

،والصوابالحقجادةعنمنحرفونوهم،والمفرطةالمقصرةهمفهؤلاء

الإمامية.مذهبعنخارجون

الشيعة،ضعفاءوهم،عقلهموقصوربصيرتهمفلضعفالقاصرونأما

.النجاةلهميرجىفربماالأخبار،بعفررفيكما

يومإليهمينظرالثهأنأظنفلاالمعاندونأوالمعتقدونالمقصرونوأما

عاصف،يومفيالريحبهاشتدتكرمادتكونأعمالهمبل،يزكيهمولاالقيامة

.(2)"الساقطةالضعيفةالعقيدةتلكمنبالتهنستعيذ

التصوففيدراساتعننقلأ(531)رعوالصالحينالأولياءخصوصفيالطبقات(1)

.(166-165)ص

.(29)عالشيعة)2(عقيدة
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السابعالمسلك

وآدابهقواعدهالسقليددعوىتضمين

سندهالذيالعلم"أينإذ؟وضلالخطأمنالفاسدالتقليدفيمامع

الذيالخوضمن،سبحانهالعالمينربعنجبريلعناللهعبدابنمحفد

ماتالتيوالآراءالأقوالوأين،؟والمعتزلةالجهمئةمنالفملالةشيوخسنده

الأرضزالتإذاإلآتزوللاعالتيالئصومن؟..عليها.والقائمونأنصارها

ترسيخهبهاأريدالتيوالآدابالقواعدلهوضعتقدفإنهذلكمع؟(1)"والسماء

للمقفدين.ولائهموضمانالمققدين،نفوسفي

بالمعانيوإيمانهالمؤمنفقهيزدادوالآدابالقواعدتلكفيالتمغنوعند

قرين!قهؤتبماشئتطتاتهفىنقضقآلرخمقديمتنغنيغمثىؤمن!:تعالىقولهفيالعظيمة

فإضا!:وقوله،137-36:الزخرفأ(مه!دوقآتهمؤتخئتمبونآلتتبيليعقثقحذونهتموإتهتم

قإنذ!رىعنآغرضىومق!يشقئؤلايصلقلآهداىآتتعفمقهذىفنئيخين!ميأ

ؤلقمؤمنب(ولرسئويوءآتعرةوبته!:وقوله،4211-231:طه9(فنكامعيشمةلةفى

مغئبدائمآالمققديجعلبماوالآدابالقواعدتلكامتلأتفقد؟!8المنافقون:9

يصلبلقرار،ولالهرأيلامققده،شاءكيفيقادالفكر،مسلوب،العقل

كأنهحتىوالتصزفالأهليةوفقدانوالمهانةالذتةدرجاتأدنىإلىالأمربه

.!سيدهمعالرقيقكالعبدمقفدهعند

.(44-43)صالإسلاميةالجيوشاجتماع(1)
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ج!نمنقضفيالهصنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

،البابهذافيوالتأليفوالتقنينبالتقعيد-خاصة-التصوفأهلعييوقد

أعيانهمتراجمأوومعالمهالطريقبيانفيمصنفاتهممنمصتفيخلويكادولا

لهم،ترجممنأقوالفيمنثورةكانتأولذلكوضعتأبوابوفيهإلاوأئمتهم

ذلك.فيأساسأالمصنفةالكتبعنففملأهذا

عندهمالملفبالمغربيالتلمسانيالحسينبنشعيبمدينأبووهذا

بعدهمنويشرحهاله،أبيالمحبفيوالآدابالقواعدتلكمنشيئأيبينبالغوث

وفيها:،السكندريالثهعطاءبنمحمدبنأحمد

والأمراالساداتوالسلاطينهمالفقراصحبةإلاالعي!ث!لذةما

السالكأيهاواجتهد،طريقهالسالكأيهاتخالف"فلاعطاء:ابنقال

عنكويزيل،مجالسهفيوتأدبواصحبه،،الرفيقهذاتحصيلفيالفجذ

."...تعويقكلصحبتهببركة

وراقدموكمهماحظكوخلمجالسهمفيوتأدبفاصحبهمو

شبح،الصحبةفإن؟مجالستهمفيمعهموتأدبالفقراء،اصحب:"أي

صحبته،فائدةحزتوالروحالشبحبينلكاجتمعفإذاروحها،والأدب

آدابأهمومن.؟الميتمنترجوهافائدةفأي،ميتةصحبتككانت!الا

لامتثالإلامصروفةهمتكتكنولاوراءكحظوظكتخلفأن:الصحبة

لا.مسعاكيشكرذلكفعندأوامرهم

حضرايختممنالرضابأنواعلممعهمدائماواحضرالوقتواستغنم

وقالبكبقلبكمعهمدائماواحضرالفقراءصحبةوقتواستغخ:"أي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

بآدابهم،بالتأدبظاهركوينصح،فوائدهموتغمركزوائدهم،إليكتسري

يخصالمقاموهذاالرضاهذاأنواعلم،...بأنوارهمبالتحليباطنكويشرق

فاخرجوالانكسار،بالذلةوتحلى،نفسهعنوخرج،بالتأدبمعهمحضرمن

ذلكفعند،بناديهمحللتإذاوانك!يروانطرح،أيديهمبينحضرتإذاعنك

أنوارلكتشرقالضمت،بملازمةذلكعلىواستعنالحضور،لذةتذوق

.":!تقالكماالسرور،ويغمرك،الفرح

مستزابالجهلوكنعنديعلملافقلمشلتإنالاالصمتولازم

إلىفارجعشئلتفإنشئلت،إنإلا-السالكأيها-الصمت"فالزم

العلمأنوارلكتشرقبالجهلواستتر،عنديعلملا:وقلووصلكأصيك

معرفةلكلاحتأصيكإلىورجعتبجهلكاعترفتمهمافإنك،اللدني

."ربكعرفتعرفتهافإذا،نفسك

جرمنكفيكعمااعتذاركوجهوأقمفاعتذرعيبمنكبداإن

فقرايابالرفقوخذوافسامحوابصفحكموأولىعبيدكمووقل

ضرراولامنهمدركاتخففلاوهوأولىبالتفضلهم

فيكونمنكجرىعمااعتذاركوجهأقمواستغفاركاعترافك"ومع

.القبولفيوأدخلللذنبكفجيأذلك

لهليسالعبدلأن؟بصفجكمأولىعبيدكم:وقلوانكمير،وتواضعوذذ

فإني،بهوعاملونيبالرفقوخذوافقرا،ياعتيدكمفسامحوا...مولاهبابإلا

."...والفضلبالرفقالمعاملةإلايصلحنيلافقيرعبد
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جس!نمنقضفيالهمهمنةأهلمندكج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

اثرااستحسانهمنعليكيرىفعسىأحوالهفيالشيخوراقب

إلىوانكساركبافتقاركووصلت،الآدابمنتقدمبماتخلقتإذا:"أي

مراضيه،حصولفيواجتهد،أحوالهفراقب؟الأعتابتلكبأثروتمسكت،الشيخ

المشايخقلوبوإنوالشفاء،الترياقفإنهحين،كلفيلهواخضعوانكمير

واجتهد،تعويقكلمنوتخلصالمطلوبلهتئمبذلكشيدومن،الطريقترياق

لحالكاستحسانهمنعليكيرىفعسى،المعنىهذامشاهدةفي-الأخأيها-

ترزقولاتعالىالثهأولياءمعتجتمعأنالحرمانأشدمن:بعفهمقالأثرأ،

ولاجانبهممنبخلفلاوإلا،منكالأدبلسوءإلاذلكوما،منهمالقبول

تتأدبولمالوقتبقطباجتمعتلو-أخييا-وأنت،...جهتهممننقص

بينفتأدبمنفعتها.منأكثرعليكمضزتهاكانتبل،الرؤيةتلكتنفعكلم

واجتهاد،بجدعرفتماوخذ،المسالكأحسنتسلكأنواجتهد،الشيخيدي

ساد".منمعلتسودذلكفيواخلص،خدمتهفيوانهض

ضجرتكنأنوحاذريرضىعساهخدمتهوا!هفعندالجذوقذيم

حذراتركهمنفكنعليكيرضىوطاعتهالبارك!رضارضاهففي

ساد،منمعدو!تفرضاهتحوزفعساكبالجد،الشيخخدمةانهففي:"أي

والمساءالصباحفيبابهأعتابولازمالفساد،الضجرففيتضجر،أنواحذر

عنكتعالىاللهرضيبرضاه-السالكأيها-ظفرتفإن،..الوداد.منهلتحوز

مولاكبطاعةتظفروطاعتهشيخكرضاءفيفاستقم،تمنيتمافوقونلت

ظفرتإنالشيخيخدمةعلوعقبالنواجذ،كرامتهبجزيلوتفوزورضاه

الثهعرفكإذا،جهاتكجميعمنشملتكقدالسعادةأنواعلم،إليهبالوصول
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"هبالظفرفإنعليهتعالىوأطلعك،بهتعالى

:والآدابالقواعدتلكمنالشعرانيذكرهومما

والباطنةالظاهرةأحوالهمنشيئأشيخهعنيكتملاأن:شأنه"ومن-1

.(2)"الصحبةفيخانهفقدشيئأعنهكتمومتى،عندهاستقرتالتيالخواطرحتى

فإن،منهالشيخقلبيوحششيئأالشيخمعيفعللاأن:شأنه!ومن-2

حرمةأعظميكونقدلأنه،لرضاهويرضىالشيخلغضبيغضبقدتعالىالثه

فمنبه،الثهأمربماإلاالمريديأمرلاالشيخأنذلكوإيضاح،الجسموالدمن

منالمعصيةتلكبحسباللهغضبفيووقع!ىالشارعخالففقدخالفه

.(3)"صغيرةأوكبيرة

بهتعالىالثهأنعممما:يقولنخةلثهالشناويمحمدسيدي"وسمعت-3

تحتنفسيوأرىمكسورعقليوميزانإلاشيخعلىقطدخلتماأنيعلي

.(4)"وفائدةبمددإلاعندهمنأخرجفلا،نعاله

.(5)"شيخهبإذنإلايحجلاأن:شأنه"ومن-4

آدابفيالتوفيقعنوانوشرحهاالمغربيشعيبمدينأبيالشيوخشيخقصيدة(1)

.(9-1عر)الطريق

.(1/179)الصوفيةقواعدفيالقدسيةالأنوار(2)

.(1/181)السابقالمصدر(3)

.(1/821)السابقالمصدر(4)

.(1/831)السابقلمصدرا(5)
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جم!نمنقضفيالهمشةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الحنفيمحمدسيديعلىدخلالقطورييوسفالشيخأنبلغنا"وقد-5

وساعدنا.عمامتكانزعمحمد:سيديلهفقالطينأيخفروهو!الشاذلي

فلم،عمامتكالبس:ذلكبعدالشيخلهيقللمثم،الطينوخمرعمامفف!زع

.(؟)"ماتأنإلىعمامةغيرمنيزل

شيخيعليأخذلما:يقولقخةلثهالمرصفيعليسيديشيخنا"وكان-6

أنامولاأشربولاآكللاكنتأمريمنشيئأعنهأكتمولاأخالفهلابأنالعهد

.(2)"سيدييادستور:بقلبيأقولحتىزوجتيمنأقربولا

!ح!!!!اكع

.(1/183)الصوفيةقواعدفيالقدسيةالأنوار(1)

.(861-1/851)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

العامنالمسلك

المذهبعقائدالمعصومأوالمققدالشيخأقوالتضمين

الصاسبينفشرهاالفرادوقواعدهوأفكاره

يظهر؟والرافضةشاكلهم،ومنالصوفيةمنالتقليدأهلكتبفينظرمن

مقفديإلىونسبوهلاإعنهالنهيأوبهلأمراأوأمبرتقريرأرادواماالقومأنجليأله

المذهبعقائدلتكتسبوذلك،عصمتهيدعونومنوأئمتهاوأعيانهاالطائفة

المقفدين.لدىوالقبولوالمكانةالشرعيةوقواعدهوأفكاره

التعرف)وهما:المتقدمةالصوفيةكتبأشهرمننموذجينتناولنافلو

هذاتقزرجداكثيرةأمثلةلوجدنا(القشيريةوالرسالة،التصوفأهللمذهب

لأمر.ا

:(التصوفأهللمذهب)التعرفكتابفيجاءومما

بهيعلملمما:الأعمالمن"الخالص:السوسييعقوبأبو"قال-1

العبدانقطاع:معناه."هبفتعجبالنفسولا،فيفسدهعدوولا،فيكتبهملك

.(1)"فعلهمنإليهوالرجوع!ث،اللهإلى

عنغيرهوسئل."معترضكل"إزالة:فقال؟القربعنرويم"سئل-2

ومننهصنائعهترىأن:معناه،"كبأفعالهتشاهدأن!هو::فقال؟القرب

فاعلا؟تراكلاأن:وأخرى.ومجاهداتكأفعالكرؤيةعنفيهاوتغيب،عليك

.(70)ص(1)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهممنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

وقوله:،711:الأنفال1(زكأآلتةؤتبهنئزضيئتإدزمئتوما!:حنووللنبي!لقوله

.(1)"711:نفاللأا9(قتتهصدتة1ؤليهنئتقتلوهتمققخ!

،..الأسرار".ومشاهدات،القلوبمكاشفات:"الاتصال:النوري"قال-3

بسرهيتصلولا،خالقهغيرالعبديشهدلاأن:"الاتصالبعفالكبار:وقال

.(2)املصانعهلغيرخاطر

،الشوقعنويسنحالأسرار،فيينشألهيب"الوجد::النوري"قال-4

الوجددا:بعضهموقال،..الوارد".ذلكعندحزناأوطربا:الجوارحفتفطرب

.(3)"مشاهداتهمقاماتإلىبالترقيالحقبشارات

القشيرية:الرسالةفيجاءومما

:يقولزخةلتهالدقاقعليأباالأستاذ"سمعت:القبفوالبسطفي-1

،الشبابيتعاطاهمايتعاطىابنلهوكان،القحطيبكرأبيعلىبعضهمدخل

ببطالف،اشتغالهفيأقرانهمعهوفإذا،الابنهذاعلىالداخلهذاممروكان

هذابمقاساةابتليكيف،الشيخهذامسكين:وقال،للقحطيوتألم،قلبهفزق

الملاهي،منعليهيجريبمالهخبرلاكأنهوجدهالقحطيعلىدخلفلما،؟الابن

القحطي:فقال.الرواسيالجبالفيهتؤثرلامنفديت:وقالمنه،فتقجب

.(4)"الأزلفيالأشياءرقعنحررناقدإنا

.(77-76)ص(1)

.(78-77)ص(2)

.(82-81)ص(3)

.(201)ص(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلحك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

عليهفدخل،امرأتهوعندهقاعدأالجنيد"وكان:والحضورالغيبةفي-2

فاقعدي.عنكللشبيئخبرلاالجنيد:لهافقالتستتر،أنامرأتهفأرادت،الشبلي

الجنيدقالالبكاءفيالشبليأخذفلما،الشبليبكىحتىالجنيديكلمهيزلفلم

.(1)"غيبفمنالشبليأفاقفقد،استتري:لامرأته

أليسقلقأ،أراكمال:نخةلثهللشبليرجل"وقال:والإثباتالمحوفي-3

محوولكنيأنا،كنتمعهأناكنتلو:الشبليفقالمعه؟،وأنتمعك،هو

.(2)"وهفيما

كتبهم:فيجاءفمما:الرافضةوأما

المسجد،-السلامعليها-فاطمة"دخلتبالقبور:الطوافجواز.

.(3)"تبكيوهيأبيهابقبروطافت

كتمهمنديننعلىإنكم،سليمانيا:الثهعبدأبو"قال:المذهبكتمان.

.(4)"الثهأذئهأذاعهومن،اللهأعره

غفك(ليخظن!ثبنآيثزكت:تعالىقولهفيجعفرأبي!عن:الشركمعنى

.(5)"عملكليحبطنعليبولايةأشركتلئن:قال56أ؟الزمر:9

.(331)ع(1)

.(147)ع(2)

.(366)عالوسائل)3(مستدرك

.(2/222)الكافيمنالأصول(4)

.(037)صالكوفيفراتتفسير(5)
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيال!منةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

لمنما:اللهعبدلأبيقلت:قالالشحامزيد"عن:الحسينقبرزيارة.

.(1)"عرشهفيالثهزاركمنكان:قال،؟!االحسينقبرزار

وكتابجديدبأمرالقائميقومجعفر:أبو"قال:وصفاتهالمنتظرالمهدي.

أحدأيستتيبلا،السيفإلاشأنهليسشديد،العربعلجديدوقضاءجديد

.(2)!لائملومةاللهفيتأخذهولا

!ح!!!!اكع

.(4عرر)9الحسينقبرزيارةإلىالمشيفيالعيننور(1)

.(154)ع)2(الغيبة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواء!هلعند*ستدلالجم!نم

ال!اسحالمسلك

المققدالشيخإلىالمنسوبةوالأحوالالأقوالاعتماد

المذهبأتباعمنإليهفسبتهابمجزدالمعصومأو

الغلويصلأن!ر:النبيغيرأحدفيالعصمةوادعاءالتقليدمساوئمن

يأدونلهالعصمةادعيتعمنأومقفدهعنييردهماكليقبلأنإلىبالمرء

تحقيق.أوتدقيقأوترؤ

ليسالذينوالأتباعالعواممنيحصللاذلكأنالأمور:أعجبومن

وأعيانهمأئمتهممنأيضأيحصلوإنما،فحسبقدرلكلامهمولاشأنلهم

وتقريراتهممصنفاتهمفييعتمدونحيث،قواعدهموواضيمذهبهمومقزري

نسبةبمجردالعصمةفيهادعيتمنأوالمذهبسادةأحدعننقلأوحكيما

شيوخهممنشيخلسانعلىأوالمعتمدةمصادرهممنمصدرفيإليهذلك

حكاية.عنهحكيأوبإسنادذلكنقلسواء،الإمامةلهيرونالذين

ظاهرأ:الأمرهذانجدالصوفيةمصنفاتفيتأملناولو

(التصوفأهللمذهبو)التعرفهـ(378:)تللطوسي)اللمع(فكتابا

منمملوءانوهماالأسانيد،منيخلوانيكادانهـ(380:)تللكلاباذي

السلميالرحمنعبدأبوجاءثم،""شئل""قيل""ئقل""خيهيدافلان"قال:مثل

مسندأكتابهفجاءبالأسانيد،(الصوفية)طبقاتكتابهفيفاعتنىهـ(124:)ت

السندانتهاءمجردعمدتهوإنما،تدقيقأوتحزأيدونلكن،آخرهإلىأولهمن

فجمعرسالتهفيهـ(465:)تالقشيريجاءثم،الصوفيةمنأنهيرىمنإلى

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالهممنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

بعدهممنكلثمإسناد،دونينقلوتارةيسيدفتارة:السابقتينالطريقتينبين

النقل.صحةفينظيردونالكتبهذهفيمايعتمد

تيمية:ابنالإسلامشيخأكدهماوهذا

رخةلثةالرحمنعبدأبوالشيخ"وكان:السلميالرحمنعبدأبيعنفقال.

الشيوخكلاممنيجمعأنعلىيحملهماوالتصوفوالدينوالزهدالخيرمنفيه

.(1)"يجدهماكلمقصودهتوافقالتيوالآثار

وطريقته،()الرسالةكتابهفيومصادرهالقشيريالقاسمأبيعنوقال.

سمعهالقاسمأبويكونأنإما:...الرسالةهذهفييرسله!وما:النقلفيفيها

فيمكتوباوجدهأو،كذلكفوقهمنيكونأو،صدقهفاعتقدبعفالناسمن

،..بالإسناد.وروايتهعلمهمعالقاسمأبووهذا،...صحتهفاعتقدبعفالكتب

اللمعكتاب:كتابينمنفعامتهالسماعبابفيالحكاياتمنيسندهالذيوأما

عننصرأبيعنالسجستانيحاتمأبيعنيروىفإنه،السراجنصرلأبي

عنه،التميميمحمدبنأحمدبنمحمدعنويروى،الطوسيعليبناللهعبد

.(2)"مفسمعهقدالسلميالرحمنعبدلأبيالسماعكتاب:ومن

فيكانومن(3)(ـه075:)تالمقدسيطاهربنمحمدعنوقال.

الحديثمعرفةمنجيدةفضيلةلهطاهربن"ومحمد:وزمنهحالهمثل

.(11/578)الفتاوىمجموع(1)

.(384-1/383)الاستقامة(2)

.التصوفصفوة:كتابله،الصوفيةأعيانمن(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وأهلالحديث)أهلالمتأخرينمنكثيرلكن،وقتهحفاظمنوهو،ورجاله

غثمنفيهرويماذكروابابفيصنفواإذا(وغيرهمالفقهوأهلالزهد

.(1)"ذلكيميزواولم،وسمين

:-ذلكفيالرافضةمنهجمبينأ-وقال.

ولا،متنهولاإسنادهلامعرفتهعنالناسأبعدمنفهم:الحديث"وأما

أجهلمنكانواالحديثمنشيئانقلواإذاولهذا،وأحوالهالرسوليعرفون

بالحديثمعرفةغيرمننقلوههواهميوافقمافيهوجدواكتابوأي،بهالناس

ولو،لأهوائهمموافقايجدونهماينقلون،-وأمثالهالمصنفهذانجدكما-

الثعلبيتفسير:مثل-منهاينقلونالتيالكتبمنوعليهملهمماينقلونأنهم

كتابفيومانعيملأبيالصحابةوففمائلحنبلبنلأحمدالصحابةوففمائل

لالكنه،منهمالناسلانتصف-أحمدابنوزياداتالقطيعيزياداتمنأحمد

قلوبهم.يوافقبماإلايصدقون

هيالشريعةفيدينهموأصل،الفقهعنالناسأبعدمنفهم:الفقهوأما

أبيوابنهالحسينبنكعلي-البيتأهلبعفعلماءعنينقلونهامسائل

وساداتالدينأئمةمن!صوهؤلاء،-محمدبنجعفروابنهمحمدجعفر

فإنه؟؟الأمإليهمالنقلثبتهل:إليهمالإسنادفيينظرونلالكن،المسلمين

والإسناد.الحديثبصناعةلهممعرفةلا

والسنةالكتابمندليلهيطلبلاقولاقالإذاهؤلاءمنالواحدإنثم

.(11/578)الفتاوىمجموع(1)
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مندكجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

كما-والرسولاللهإلىالمسلمونفيهتنازعمايردونولا،يعارضهماولا

:أصولثلاثةلهمأضلواقدبل،-ورسولهبهالثهأمر

.معصومونهؤلاءأن:أحدها

!وو.النبيعنمنقوليقولونهماكلأن:والثافي

.-العترةهموهؤلاء-حجةالعترةإجماعأن:والثالث

الدينفيالفقهعنخرجوابل،تعليلولادليلفيينظرونلالذلكفصاروا

العجين.منالشعرةكخروج

كالموسوي-الفقهوأصولالخلاففيكتابامنهمواحدصنفوإذا

:-وغيره

واحتجوا،يوافقهممنحجةأخذواالعلماءبيننزاعفيهاالمسألةكانتفإن

الجاهلفيظن،أولئكبهيجيببمايعارضهمعماوأجابوا،أولئكبهاحتجبما

يدريولا،الأصولأوالفقهأوالخلاففيعظيماكتاباصنفقدهذاأنمنهم

ويعاديهم.يكفرهمالذينالسنةأهلعلماءكلاممناستعارةعامتهأنالجاهل

يضروهذايضر،ولاينفعالمدادفإن،مدادهيساوىفلابهانفردواوما

الثلاثةالأصولذلكعلىاعتمدوابهانفردوامماالمسألةكانت!ان،ينفعولا

يخفى.لاماوالضلالالجهلمنفيهاالتي

وغيروالدعواتوالعباداتوالرقائقوالزهدالأصولفيكلامهموكذلك

.(1)"ذلك

.(381-6/379)النبويةالسنةمنهاج(1)
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نقضفيالهممنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثالثالمطلب

والعميمةبالتقليدوالبدعة،ا!ألاأهلاستدلالنقض!السنةأهلمنهح

الأولالمسلك

!كل!-غيرالصي-لأحداتقليدوجوبنقض

الأئمةوإجماعوالسنةبالكتاب

فإن،الهوىاتباعسبلمنوسبيل،الجهلخلالمنخلةالفاسدالتقليد

محبته:فيالمتبوع،ونهيهأمرهالمطاعهو!ىرسولهيكونأن:تعالىالله"دين

وخذلانه،ونصرته،ومعاداتهوموالاته،ومنعهوعطائه،وسخطهورضاه،ومعصيته

الرسول!،إياهأعطاهمماالحقوقمنالعالمأنواعمننوعأوشخصكلويعطى

منويحب،وسطهمنوالمتوسط،أقصاهمنوالمقصى،قربهمنفالمقرب

اللهكرههمامنهاويكرهمنها،ورسولهالثهيحبهماوصفاتهاأعيانهاالأمورهذه

كذلكورسولهاللهتركهمامكروهاولامحبوبالامنهاويتركمنها،ورسوله

نهىعماوينهى،ورسولهبهاللهأمربمامنهاويؤمرمكروها،ولامحبوبالا

عنهاللهعفاعماويعفى،ورسولهالثهأباحهمامنهاويباح،ورسولهعنهالله

ويؤخر،ورسولهالثهقدمهماويقذم،ورسولهاللهفضلهمامنهاويفضل،ورسوله

أصحابولكن.(1)"ورسولهاللهإلىمنهاتنوزعماويردورسولهاللهأخرهما

فيقلدونهطائفةشخمأوإلىفيميلون،بالجهلأبصارهمتعمىالفاسدالتقليد

.(344-343/3)الفتاوىمجموع(1)
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ج!نمنقضفيالهمشةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

غشيبمابل،بيانولاهدىولااللهمنبرهانبلا،وأحوالهمأمورهمجميعفي

الأفعالمنذلكعلىفيترتبوميلها،ومحبتهاالنفسهوىمنعقلوهمعلى

تعالى.اللهدينخلافمنهمالصادرة

الكتابعليهدذلمامعارضأ،أصلهمنباطلأالفاسدالتقليدكانولما

ساقطأ؟باطلأاستدلالأ-ثئممن-بهالاستدلالوكان؟الأمةوإجماعوالسنة

أهلفإن؟وضلالمعصيةنفسهفيهووبماأصلأبدليلليسبمااستدلاللأنه

بطلانهببيانالفاسدبالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضونالسنة

.والإجماعوالسنةبالكتاب

الفاسد،التقليدتحريمعلىوالإجماعوالسنةالكتابمنالأدلةدلتفقد

والآجل:العاجلفيضررهوبيان،فاعلهوذم،عنهوالنهي

لماالمطلقتقليدهجعلمنالكريمكتابهمنآيةغيرفيسبحانهاللهفذم

ولاتفكرمادونالأنبياء،بهجاءتهمماردفيحجةوالأجدادالآباءعليهوجد

آتبعوأقئمييلوإذا!:تعالىفقال،(1)فيهوتمادياالباطلعلىإصرارأوإنماتدبر،

لثمئأيغقفوئلآابآؤلهئمةكأئ\ؤتؤابدت!ةغقيهآئف!اتآتتبغتلقالؤأآلتةآنرلممآ

.0711:لبقرةا9(ؤلايفتذون

الشركفيالوقوعأسبابأهممنكانالفاسدالتقليدأنسبحانهبينبل

سياقفيتعالىفقال،الرسلومعاداةالحقوردفيهوالاستمرارواستمرائه

عبهفونالآ\نترآلصماثيلآلتي"فزهماوقؤمهءلمحهبيرقالاد!:لقومهالشصلأإبراهيمدعوة

.(1/173)المسيرزاد:وانظر(222)صالتفرقوتركالجماعةلزوموجوب(1)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

مآؤكذلك!:سبحانهوقال،!53-52الأنبياء:9(عندليئقاةابآةتاوجذنآقالوا!

ءاثتنهمعكرلمتاأق!غلىابآةبمةوجذتآإلائنرمؤهآقالتديرإلأيحنقرتهضفيقتكيمنأققتقتا

لؤ!قؤيرمت!لتقيمنآلذينىتبؤأآتزيأييهئم!:!لوقا،123:الزخرف9(فقتدوئ

قرذوأبآتجتتشمهل!ملرخآءتهتمآدتةإلأتققمهتملاتغدهتميحنماؤآلذيمنىوثمود4وعا

كري!(إثتهتذعوقآغخاث!لثلعىوإتابهءأزستتصبمآإتاكفزناوقالوأآفؤههرنييهزآثل

ءابآؤتايغحدعخاكأئتصذوناآنترلدونثثلتابممزإلأآشرإققالوأ!:قولهإلى

يقلتخيرجئحميزمئيهئم!فروأآلدينؤقاذ!:قولهإلى(ضبايزبحمتنهزفآلهؤنا

.131-9:إبراهيم9(مقمنافىثتغودثآؤآزمجحضآ

ادعاءمعالمنكرةالشنيعةالأعمالفيللوقوعسبباأيضأالفاسدالتقليدوكان

ؤجذتاتالوأفخش!ةفعلوأؤإدا!:تعالىقال،(1)وشرعهالثهأمرإلىونسبتهاصحتها

(لغلموئلاماآلئهعلىآلعولونهتةع!بآتقخشلىلاآلتهإتفلبهاآتىتاؤآلتةابآةتاةعثتهآ

.812:لأعرافا9

عنه،الانحرافوأسباب،الحقعنالصوارفأعظممنالفاسدوالتقليد

الذينالمنحرفينمعينحرف"ولم:رخةلثةالقيمابنقال،جملةواتباعهقبولهبعد

عزيمة،ولابقوةيأخذوهولمبكز؟قبلوهأوالعهدقبولعدمانحرافهمسببكان

عرضبل،وصاياهوتنفيذفيهبماوالعملوتدبرهبفهمهأنفسهمحدثواولا

،والأمهاتالآباءعليهألفواوماالعادةودينالصباضراوةومعهمالعهدعليهم

كقتيلا،وعادتهموسلفهآباءهعليهوجدبمامكتفهومنتلقيالعهدفتلقوا

.(2/991)العظيمالقرآنتفسيرانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،وحدهأتاهالعهدذلككأنحتى،بهوالعملالعهدفهمعلىوقلبههمهيجمحمن

أخلدالتلقيهذاعهدهيتلقلمفإذا!بموجبهاعملثمفيه،ماتأمل:لهوقيل

فإن،بلدهوأهلوجيرانهوأصحابهأهلهعادةعليهاستمرتوماالقرابةسيرإلى

العهدتدبرإلىالتفاتغيرمنتقدمهومنسلفهعليهماإلىأخلدهمتهعلت

هذاورأىالشيطانشامهفإذا،العادةدينديفيكونأنلنفسهفرضي،وفهمه

هوهذاأنلهوزين،وسلفهللآباءوالحميةبالعصبيةرماهوعزيمتههمتهمبلغ

صورةفيوالضلال،الفلالصورةفيالهدىلهومثل،باطلخالفهوما،الحق

معيكونأنفرضاه،علمغيرعلىأسستالتيوالحميةالعصبيةبتلك،الهدى

تولىماالثهوولاه،الهدىعنفخذل،عليهمماوعليهلهمماله،وقومهعشيرته

.(1)"ضلالةإلايرهلموعشيرتهقومهيخالفالهدىكلجاءهفلو

فيبهقوامينبالعدلقائلينيكونوابأنالمؤمنينعبادهتعالىاللهأمروقد

شمالا،ولايميناعفيعدلوافلاوتعديلهم،وجرحهموشهادتهمأخبارهم

متعاونينيكونواوأن،صارفعنهيصرفهمولا،لائملومةاللهفيتأخذهمولا

لقريبيتعصبواولا،الصوابيتحرواوأنفيه،متناصرينمتعاضدينمتساعدين

موجبعنفيخرجونعدو،علىولاصديقإلىيميلواولابعيد،علىولا

فيوالظلموالجورالحيففيويقعون،الجماعةويفارقون،والسنةالكتاب

ينرلهئهد%يآتق!طيمينقؤكؤلهؤأةامئوأآلزينيةثها!:تعالىفقال،(2)والفعلالقول

.(166-165)عالفوائد(1)

القديرحتف*،(1/566)العظيمالقرآنتفسير،(5/014)القرآنلأحكامالجامعانظر:(2)

(2/178).
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نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

تتبعوأتلآيهمآآؤكقآلتهئيه!غنتا\ؤفعيراانؤآلأمربينآتؤبذكقآويئك!فنآغلؤتؤ

وقال،5131:النساء9(خبيراتغملونبماآدتةكأنفإنتغرضحو(آؤأتقؤؤإنولوأتغدآنآقؤى+

.2511:لأنعاماأ(لوأفآغرققتراذاو!:نهسبحا

الفاسدالتقليدعلىالشركأهلبينقائمأالإسلاممجيءقبلالأمروكان

العداوةعلىذلكحملهمحتىشاءوا،بماوينهونهميأمرونهمورؤسائهملكبرائهم

بينهمالأمروانتهى،الأحوالمنبحالدفعهيمكنلاحدإلىبينهمفيماوالبغضاء

السنين.عشراتاستمرتطاحنةحروببينهمفوقعتالاقتتالإلى

للرسولالمطلقالاتباعوجعلفاسد،تقليدكلفأبطل،بالإسلامالثهفجاء

المرليملوتوحيدبالإسلامالناسكلمةفاجتمعت،تعالىاللهعنبهجاءفيما!!

بتأليف-وأصبحوابعض،منبعضهموأمن،قلوبهموائتلفتالمرشل،ومتابعة

والتآزر،الإيمانأهلنصرةعلىوالتعاون،الحقكلمةعلى-بذلكبينهم!الله

تعالى:قال.(1)بينهمضغائنلامتصادقينإخواناالكفر،أهلمنخالفهممنعلى

إخؤنا(بيقمترءمتخ!ضأهلقثولبهئمبينقةلفآغد!إدكنغعتتكغآدئريغمتوآدكرو(!

ئتنؤآل!!تمؤمييئؤبآبتضيى؟ءآيدكآلدىممؤ!:سبحانهلوقا،!301:عمرانآلأ

إئهوتينهتمآلفآئةن!لؤقلوبهضتتنآلقتضآجميعاآلأزص!فيماآنققتتؤقلويهتم

عنأزالبأنالمؤمنينعبادهعلىاللهفامتن،163-62ا!نفال:9(غزليزخيهيص

والاجتماعال*سلامبألفةالفاسدالتقليدبسببوتناحرهاالجاهليةذلقلوبهم

/3)التنزيلأنوار،(8/42)القرآنلأحكامالجامع،(4/33)البيانجامعانظر:(1)

الفوزانالعلامةشرحمعالجاهليةمسائل،(2/322)القديرفتح،(21.-191

.(25.-249)ص
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جم!نمنقضفطالهممنةأهلجك!نم:الثالثا!فصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

.للرسولالمطلقةالطاعةعلى

المطلقةالمحزمةالعصبيةمنوحتمأضرورةالفاسدالتقليدعنينشأولما

الحقأنودعوى،حالكلفيالمقفدعنوالدفاع،ذلكلهاللهيجعللملمن

:يزولولاعفيغيبلاوحدهمعه

الجاهلية،منشعبةففيهذلكفعلمنأنالشريفالحديثفيجاءفقد

!ىالنبيعن!تهريرةأبيفعن،وو!لك!النبيأمةمنليسبأنهمتوعدوأنه

ومن،جاهليةميتةماتفماتالجماعةوفارقالطاعةمنخرجدامن:قالأنه

فقيل؟عصبةينصرأوعصبةإلىيدعوأولعصبةيغضبعقئة)1(رايةتحتقاتل

ويقاتلللعصبةيغضبعميةرايةتحتقتلداومن:روايةوفي"جاهليةفقتلة

.(2)"أمتيمنفليسللعصبة

قال:قال!ض!صشعمرابنفعن،سبحانهاللهبسخطمتوعدأنهأيضاوجاء

سخطفييزللمظلمعليعينأوبظلمخصومةعلىأعان"من:!اللهرسول

.(3)"ينزعحتىالثه

شرح.وجههيستبينلاالذيالأعمىالأمر:وهيمشهورتانلغتانوكسرهاالعينبضم(1)

يكونالعصبيةقتاللأنبذلكالرايةووصفت،(12/238)للنوويمسلمصحيح

هذا.قتالبجوازعلمغيرعن

.(1848)رقم(1476)!لا/مسلمأخرجه(2)

(3/96)-لهواللفظ-ماجهوابن،(3597)رقم(398)صداودأبوأخرجه(3)

(723-1/7022)الصحيحةالأحاديثسلسةفيالألبانيوصححه،(0232)رقم

(3/19-.2).
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

قخةظه:القيمابنيقولالحقمعرفتهوعدمالفاسدالتقليدصاحبهلاكوفي

وهوانبمذمةالردىيلقىيلبسهمامنثوبينمن"وتعز

(؟)"الثوبانبئستالتعصبثوبفوقهالمركبالجهلمنثوب

!ح!!!!6!ص!

.(1/412)-عيسىابنشرحمع-الشافيةالكافيةالقيمابننونية(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفعط

الباطلةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

العافيالمسلك

المعصومأوالمققدالشيخعنالنقلصحةلاثباتالمطالبة

يعتمدون!ووالنبيغيرأحدفيالعصمةيدعيومنالتقليدأهلكانلما

أهواءهم،ويوافققواعدهميقررمماومقفدهممتبوعهمإلىب!نئماكل

جداكثيرشيءقطعأذلكوفي،تحقيقأوتثئتأوتمحيصأوتدقيقأيدون

الأهميةمنفإنه؟إسنادهيذكرواأنحتىأويثبتوهأنيمكنهمولاله،صحةلا

ينقلونه:ماجميعبإثباتيطالبوابأنبذلكاستدلالهمئنقفعليهمأنبمكان

فيهوجدواالذيالكتاببذكروإماوضعفأ،صحةودراستهالإسنادبذكرإما

ولن-ذلكمنيتمكنوالموإذا،نقلهودقةمؤلفهمكانةفيلئنظرالنقلذلك

لاسرابأاتبعواقدأنهمولغيرهملهمظهر-نقولهممنكثيرفيمنهيتمكنوا

.!حقيقةولالهوجود

منالكتبهذه"وفي:الصوفيةكتبعنتيميةابنالإسلامشيخقال.

.(1)"لهأصللاكثيرشيءالمسندةالحكايات

ومتبوعيهم:كبرائهمعنينقلونهبعفمافيوقال.

يقولهصريحكفرفهذا:تعالىالخالقمنجزءاالخلقيكونأن"وأما+

اعتقدهومن،المتصوفةوجهالالرافضةمنغلاومنالنصارىالقهأعداء

فكثيرالشيوخبعفأكابرعنمنقولذلكمنشيءسمعوإن،...رفاكفهو

.(1/881)لاستقامةا(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحك!نم

الشيطانأضلهمالذين؟المباحيةالاتحاديةمنالأفاكوناختلقه،مكذوبمنه

صحيحة،معانلهالشيوخعنمنهيصحوالذي.النصرانيةبالطائفةوألحقهم

الساعةتلكألحقه،عليهحالاستيلاءحالفيبعضهمعنصدرماومف

وتمييزهعقلهعليهثابإذاثم،القولمنمنهيخرجمايميزلاالذيبالسكران

عقلغيبةحالفيالقولمنيخرجوما،يقولهمنويكفر،القولذلكينكر

النائمعنمرفوعالقلمبلله،حكمولا،عقيدةغيرهولاهويتخذهلاالإنسان

يشاهدوقد،...محرمسبببغيرسكرالذيوالسكرانعليهوالمغمىوالمجنون

قلوئاتصادفعظيمةأموراوجمالهوعظمفالفهجلالمنالمؤمنينمنكثير

العقليخلماومنها،الموتيوجبماومنهاوإغماء،غشئافتحدث،رقيقة

،-عنهمالناقصينيعتريلاكماهذايعتريهملامنهمالكاملونكان!ان-

عليه،المورودالمحلوضعف،قلوبهمعلىالواردقوةعنديعتريهملكن

.(1)"الضمضالاكانالحالتلكفييفعلونهأويقولونهبمااغترفمن

أمرأوحادثبكنزل"إذا:قولهمنبعفالمشايخعنحكيما"وأما+

الكلامفهذاميتا"؟أوكنتحياالشدةمنبكمافيكشففاستوحنى،تخافه

صدقهيعرفلانقلفإنه؟القائلمنخطأأو،الناقلمنكذبايكونأنإما:ونحوه

نقلاواتبعالمعصومالقائلعنالمصدقالنقلتركومن،معصومغيرقائلعن

.(2)"اديعبضلالاضلفقدمعصومغيرقائلعنمصدقغير

.(7ه-11/74)الفتاوىمجموع(1)

.(27/521)السابقالمصدر(2)
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلجم!نم:الثالثالفهط

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

فيمالأنهذاعلىنبهت..!انما.":السلميالرحمنعبدأبيعنوقال.

حكاياتذلكفيالمقدسيطاهربنومحمدالسلميالرحمنعبدأبوجمعه

الشيخوكانصدق،أنهاالسلفوأحوالبالعلملهخبرةلامنيظنوآثار،

علىيحملهماوالتصوفوالدينوالزهدالخيرمنفيهزخةلثهالرحمنعبدأبو

،يجدهماكل-مقصودهتوافقالتيوالآثارالشيوخكلاممن-يجمعأن

الدين،فيبهينتفعماالمنقولوالكلامالصحيحةالآثارمنكتبهفييوجدفلهذا

وبعفله،خبرةلامنيضرماالمردودوالكلامالسقيمةالآثارمنفيهاويوجد

أبو"حدثنا:يقولعنهروىإذاكانالبيهقيإنحتى،روايتهفيتوقفالناس

القشيريالقاسمأبويرويهاالميالحكاياتوأكر،"سماعهأصلمنالرحمنعبد

.(1)"الصوفيةلكلامشيوخهأجمعكانفإنهعنه،الرسالةصاحب

،النونذيعنيسندهلمالكلامداهذا:القشيريالقاسمأبيعنوقال.

مكذوبمفكثيروجدقدالرسالةهذهفييرسلهوماإرسالا،أرسله!انما

ففيهذاومعبالإسنادوروايتهعلمهمعالقاسمأبووهذا،...أصحابهعلى

معرفةأدنىلهمنفيهاينازعلاالتيالمكذوباتمنكبيرةقطعةالرسالةهذه

.(2)!عنهمالمنقولحالبحقيقة

فيعشرأالاثنيالأئمة:يعني9هؤلاءعلى"الكذب:الرافضةعنوقال.

كذبمافإنه،الصادقمحمدبنجعفرعلىسيمالاالأمور،أعظمالرافضة

وفي،...والهفتوالبطاقةالجفركتاب:إليهنسبواحتى،عليهكذبماأحل!على

.(11/578)السابقالمصدر(1)

.(438-1/383)لاستقامةا(2)
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نقضفيالهمصنةأهلحم!نما؟ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمنهـكج

الله،خلقأكذبمنأنهمعلموخطابهمكتابهمفيالرافضةجزبفمن:الجملة

.(1)"؟الناقلصدقيعرفأنقبلالكذبمنهمكثرمنبنقليالقلبيثقفكيف

!ح!!!!6!ص!

.(5ه-4/54)نفسهالمصدروانظر:.(467-2/464)السنةمنهاج(1)
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جم!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الصالثالمسلك

المعصومأوالمعتنللشيخاتقليدنقض

نفسهالمذهبمنالحججبعضبذكر

للرجالالمطلقالفاسدالتقليد:والبدعةالأهواءأهلمنهجمنكانلما

لاقدفإنهم،العصمةأوالولايةأوالكاملالعلمفيهمادعواسواء،والطائفة

ومقفدهمشيخهمغيرعنأووطائفتهممذهبهمخارجمنيأتيهمبمايقتنعون

رسولهوسنةالثهكتابمنأدلةذلككانوإنحتى-عصمتهيدعونومن

لأنهم؟يعتمدونهالذيالنقلبصحةطالبهملمنرأسأيرفعونلاوقد،-ى!ك!

لهم.يلقونهماعنهميأخذونلغيرهمودينهمأمورهمسفموا

والبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفبهماأقوىمنكان؟ذلكأجلمن

يحتجونالذينوأئمتهممققديهمعنالواردةوالنقولالنصوصلهمتذكرأن

.والفروعالأصولمنجملةفيعليههمماخطأفيأو،بعامةالتقليدإبطال:فيبهم

والخروجوالغلوالبدعةحذمنهمبلغمنسواء-المذهبيالتقليدفأهل-أ

صالصريحةالنصوعليهمتوزد:-ذلكدونكانمنأو،والجماعةالسنةعن

يكونأنعلىوغيرهمأتباعهممنالناستحثالتيالأربعةالمذاهبأئمةمن

متبوعلهميكونأنعليهموتنكروتنهاهم،للدليلهوالمحفإنمااتباعهم

ذلك:ومن!وو،النبيغير
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

أينمنيعلملممابقولنايأخذأنلأحديحل"لا:حنيفةأبوالإمامقال+

.(1)"أخذناه

فكلرأيفيفانظروا،وأصيبأخطئبشرأنا"إنما:مالكالإماموقال+

.(2)"فاتركوهوالسئةالكتابيوافقلمماوكل؟فخذوهوالسئةالكتابوافقما

مماقوليخلاف!ووالئبئيعنوكانقلتما"كل:الشافعيالإماموقال+

.(3)"تقلدونيولا،أولىعووالئبئيفحديث؟يصخ

لم!روالثهرسولسئةلهاستبانتمنأنعلالمسلمونأجمع":وقال+

.(4)"الناسمنأحدلقوليدعهاأنلهيكن

التبيعنجاءماهؤلاء،منأحدادينكتقفد"لاأحمد:الإماموقال+

.(5)"ريخمفيهمالرجلبعدالتابعينثم،فخذهوأصحابه!ى

كتبمنفيهمالولايةيرونومنأئمتهمأقواللهمتذكر:والصوفية-ب

ومنها:يعتمدونها،التيطائفتهم

القومنكتمنقلبيفيالنكتةيقع"ربما:الدارانيسليمانأبوقال.

.(6)"والسنةالكتاب:عدلينبشاهدينإلامنهأقبلفلاأياما

.(541)صالانتقاء(1)

.(2/32)وفضلهالعلمبيانجامع(2)

.(1/66)ومناقبهالشافعيآداب(3)

.(2/282)الموقعينأعلام(4)

.(277)رقمداودلأبيأحمدمسائل(5)

.(87)رعالصوفيةطبقات(6)
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حص!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثا!فصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"عملهفباطلسنةاتباعبلاعمل"من:الحوارىأبيبنأحمدقال+

أثراقتفىمنإلاالخلقعلىمسدودةكلها"الطرقالجنيد:قال+

!رولا)2(.الرسول

هذافيبهيقتدىلاالحديثيكتبولمالقرآنيحفظلم"من:وقال.

.(3)"والسنةبالكتابمقيدهذاعلمنالأنالأمر؟

نطقوفعلاقولانفسهعلىالسنةأفز"من:النيسابوريعثمانأبوقال+

ئطيعؤهن4!:تعالىاللهقال،بالبدعةنطقنفسهعلىالهوىأقزومن،بالحكمة

.(4)"451:النور9(تقتدوأ

عصمتهميرونالذينعشرالاثنيالأئمةأقواللهمتوزد:والراففمة-أ

تيمية:ابنالإسلامشيخقال،لديهمالموثوقةومراجعهمكتبهمخلالمن

غيرهم،ولاعشريةالاثنالا:البيتأهلعنمذهبهمأخذواالإماميةأنئسفم"لا

فارقواالتيأصولهمجميعفيالبيتأهلوأئمة!لعليمخالفونهمبل

بحيث،العلمأهلكتبفيمستفيضبذلكوالنقل،...والجماعةالسنةأهلفيها

بأنضرورئأعلمأيوجبالبيتأهلأئمةعنالبابهذافيالمنقولمعرفةإن

.(5)"لهمموافقونلالهممخالفونالرافضة

.(014)صالقشيريةالرسالة(1)

.(043)صالسابقالمصدر(2)

.(431)صالسابقالمصدر(3)

.(51/424)الأولياءحلية(4)

.(17-4/16)السنةمنهاج(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجص!نم:!لأمولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

واحد:بنموذجهناأكتفيولعلي

بينهعلمأعليأنصب!الله"إن:قولهمالأئمةعنالرافضةادعى+

كانجهلهومنكافرأ،كانأنكرهومنمؤمنأ،كانعرفهفمن،خلقهوبين

.(1)"الجنةدخلبولايفجاءومنمشركأ،كانشيئآمعهنصبومنضالأ،

"شروالثهرسولسمعت:قال!تعليعنكتبهمفيجاءبماهذافينقض

قال،123:الشورى9(آلفققفيآتقؤذةإلأآتجرأيمهآشثئكالأئل!:نزلتلما":يقول

الدينأصلوإنوبنيانأ،وفرعأودعامةأصلأدينألكلإنمحمد،يا:جبريل

وموالاتكمالبيتأهلمحبتكموبنيانهفرعه!ان،(اللهلاإإلهالا:قول:ودعامته

.(2)"إليهودعاالحقوافقفيما

والإمامة،والولايةبالعصمةقولهمتنقفعليهمأمورعدةالنمفيهفهذا

وهي:،الأولالنصفيجاءماأيضأوتنقض

عليبإمامةوليسالثه(،إلاإلهالابقولمتعلقوالكفرالإيمانأن-1

وولايته.

أصلأ.وليستللدينفرعوموالاتهمالبيتآلمحبةأن-2

وهذا،الحقفيهوافقوابمامشروطةوموالاتهمالبيتآلمحبةأن-3

.جذورهمنالمطلقوالتقليدبالعصمةقولهمعليهمينقض

.(1/437)الكافيأصول(1)

.(27/721)لأنوارابحار(2)
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ج!نمنقضفيالعصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الراجالمسلك

المعصومأوالمققدللشيخالمفسوبةالأقوالفيالواقعالضناقضبيان

السابق:للمسلككالتتمةبعدهوالذيالمسلكهذايعذ

بالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقض:السابقالمسلكففي.

همماأصلتبطلوالتي،وأئمتهمأعيانهممنوالنقولالنصوعىبذكروالعصمة

وقواعدهم.ومسائلهمتنقفأصولهمأو،عصمتهمدعوىأوتقليدهممنعليه

بالتقليدوالبدعةالأهواءأهلئنقفاستدلال:المسلكهذاوفي.

تناقفالتيوأئمتهمشيوخهممنالمعينعنوالنقولالنصو!بذكروالعصمة

إليه.ينسبونهاالتيالأقوال

بالتقليدوالبدعةالأهواءأهلئنقفاستدلال:التاليالمسلكوفي.

الشخصتقليدأجلهامنأوجبواالتيأصولهمفيهمتناقضهمبذكروالعصمة

.المعصومأوالطائفةأوالمعين

ينطرأن:والعصمةبالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفبهفمما

فيوينظر،عصمتهمأوتقليدهموجوبيرونالذينوأئمتهمشيوخهمفي

بنقليالنقلبذلكاستدلالهمعليهمينقضثم،إليهينسبونهاالتيالمسائل

نقلوهيناقفما-لديهموالقبولالحجيةلهايرونالتيكتبهممن-آخر

الحق.يخالفمماعنه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

منها:فوائد،لهالمسلكوهذا

روواقدمامسألةفيالحقخلافهوفيماقولهاعتمدوامنأنتقرير-1

وأليقأوجبالحقفيفاتباعهنفسها،المسألةتلكفيالحقيوافقماهمعف

المتعين.هوذلكبل،الباطلمنإليهنسبفيمااتباعهمن

نإإذ؟الأساسمنالعصمةودعوىالفاسدالتقليدإيجاببطلان-2

عصمتهأوتقليدهوجوبيرونعمنمتناقضينأومتعارضيننقلينمجيء

يقولالمقفدكان!اذاالخطأ،علىالاستمرارتنفيالعصمةفإن؟لذلكتالهفرر

فيتقليدهالأولىهلثم،؟تقليدهيجوزفكيفغدأعنهويرجعاليومالقول

.؟الثانيأوالأولقوله

لما؟والاستدلالالتلقيمصادرمنوالعصمةالتقليديكونأنبطلان-3

وربما-المختلفةالمتقابلةالأقوالفيعصمتهمادعيتومنالمقفدونفيهيقع

ييوتؤجدوأجمندغترآلتويحق!ؤتؤكأن:يقولسبحانهوالله،-المتعارضةالمتناقفة

.182النساء:9(آخئقعا!يين

ذلك:نماذجومن

:السماعفيالمذهبأعيانعنالقشيريالقاسمأبونقلهمما

بنمحمدسمعت:يقولالسلميالرحمنعبدأباالشيخ"سمعت+

الجنيدسمعت:يقولالأنماطيعمروأباسمعت:يقولالعزيزعبدبناللهعبد

-؟اضطربالسماعسمعفإذاهادئأ،يكونالإنسانبالما:سئلوقد-يقول

بزليهتم!آلت!ت:بقولهالأولالميثاقفيالذزخاطبلماتعالىالثهإن:فقال
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

سمعوافلما،الأرواحالكلامسماععذوبةاستفرغت1172:الأعراف9(تليقالؤا

.(1)"ذلكذكرحركهمالسماع

الفقراءعلىالرحمةتنزل:قالأنهالجنيدعننصيربنجعفر"وحكى.

إلايقولونولا،حقعنإلايسمعونلافإنهم؟السماععند:مواطنثلاثةفي

مجاراةوعند،فاقةعنإلايأكلونلافأنهم،الطعامأكلوعندوجد،عن

الأولياء")2(.صفاتإلايذكرونلافإنهم؟العلم

عنسليمانأباسألت:قالأنهالحواريأبيبنأحمدعن"وحكي+

الواحد")3(.منإلمنأحباثنينمن:فقال،السماع

السماعأيعني:بهللمسلمينكان"ولو:تيميةابنالإسلامشيخقال

أدهم،بنإبراهيم:مثليحضرهولم،السلفلفعلهدينهمفيمنفعةأالصوفي

أبوولا،السقطيالسريولا،الكرخيمعروفولا،عياضبنالفضيلولا

،البيانأبيوالشيخ،عديوالشيخالقادر،عبدالشيخمثلولا،الدارانيسليمان

القادرعبدكالشيخهؤلاءمنطائفةكلامفيبل،وغيرهم،حياةالشيخولا

طائفةالمشايخمنحفمرهوقد،المشايخأعيانوكذلكعنه،النهيوغيره

،الشيطانمنيحرسالذيوالشيخوالخلانوالإمكانالمكانلهوشرطوا

عمرهم،آخرفيعنهرجعوابهمالموثوقالمشايخمنحضروهالذينوأكثر

"من:يقولوكان،عمرهآخرفيوتركهمشاب،وهوحضرهفإنهكالجنيد

.(502)عالقشيرية)1(الرسالة

.(509-503)ع)2(المصدرالسابق

.(513)ع)3(المصدرالسابق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةاالماهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يجتمعمنذمفقد."هباستراحالسماعصادفهومنبه،فتنالسماعتكلف

.(1)"هلللجلوساعتمادولاقصدغيرمنيصادفهورخمفيمن،له

الجنيدقولمنالمعروفالمحفوظالمسندكانفإذا،"وبالجملة:وقال

المحفوظبل،عليهيثنيولابهيأمرولاالمبتدعالسماعهذايحمدلاخةلثهأنه

إسنادبغيرعفرويمجملقولإلىيعمدأنيجزلمذلك؟ينافيأقوالهمن

الجنيدأنبعفالناسروىوقد،المحدثالسماعهذامدحأنهعلىفيحمل

قدوالفعلفعل،لهوحضوره،تركهثمعمرهأولفيالسماعهذايحضركان

الجنيدإن:يقالماوأقصى،...يستدللاوقدالرجلمذهبعلىبهيستدل

يقولأو،والاستحبابلهالاستحسانطريقعلىالسماعهذاأولايفعلكان

فيلهفيكونعنه،المحفوظةلأقوالهمعارضا-صحلو-هذافيكونذلك،

.قولانالمسألة

ثلاثةإلىيحتاجالسماع:قالأنهالجنيدعن"حكي:القاسمأبوقالوقد

هذهفيوالمراسيل،مرسلةحكايةوهذه،!والإخوانوالمكانالزمانأشياء:

ولو،-تقدمكما-آخروجهمنصحتهاتعرفلمإنعليهايعتمدلاالرسالة

قوله:أنوذلك،قوليهأحدهذالكانالقصائدسماعأرادوأنهذلكصح

منهيمذموممكروهبأنهصريح"صادفهلمنترويح،طلبهلمنفتنة"السماع

.قلناهالذيمحضمنالجنيدفقول،نقررهالذيهووهذا،قصدهلمنعنه

.(593-11/592)الفتاوىمجموع(1)
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جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالهصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

وجعل،راحةأنهأثبتواوإنمامنهيثبتلم"صادفهلمن"ترويح:وقوله

فيهريبلاقسمفيهاوالمصادفةوالتعمد،القصدمعلاالمصادفةمعذلك

قصدهبغيريقولقائلافيسمعمارايكونكالمرء،استماعدوناستماعوهو

منقائلايسمعأو،يقولمنعليهفيمرموضعفيجالسايكونأو،واختياره

عندهمحضرإماالسماعلغيربقوماجتمعإذاوأما،قصدهبغيرآخرموضع

يمشلمفإنهالسماعصادفهإنه:يقالقدفهذاشيئاوقالواعندهحضرواأو

مستمعايجعلهالصوتواستماعهإليهإصغاؤهبل:يقالوقد،ويقصدهإليه

،الصورةهذهبالمصادفةأرادالجنيدإنيقالمافأكثر،...مصادفغيرفيجعله

يكونلامباحايكونأنغايتهوهذا،للرحمةسببايجعلهلمترويحاجعلهمعوهو

حسنهفيالكلامغيروتحريمهإباحتهفيوالكلاممستحبا،ولارحمةولاحسنا

هذا.منشيئايقللمفالجنيد،وطاعةقربةوكونهومنفعتهوصلاحه

القصائدسماعبهأرادإذا:"السماعأهلعلىالرحمة"تنزل:القائلوقول

.(1)"ذلكخلاففيصريحالجنيدوكلام،الدينفينافعوأنهحسنأنهيقتضي

!ح!!!!6!ح!

.(354-1/004)لاستقامةا(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمنهـكج

الخامسالمسلك

العصمةأوال!قليدموجيفيالواقعوالاختلافالإضطراببيان

السابقين:للمسلكينتتمة

يعتريهممابذكروالعصمةبالتقليدوالبدعةالأهواءأهلئنقفاستدلالفإنه

منها:أمور،عدةيظهرمما؟ومسائلهمأصولهمفيوالاختلافالاضطرابمن

تجد"لستأنكوذلكالأنبياء،منهجعنبغدهمبذلكيظهرأنه.

إلاواختلافأافمراقأتجدولاالأنبياء...،آثاراتباعبسببإلآوائتلافأاتفاقأ

رجتمإلأضن!ئيعيتخم!ولأرتآلؤ!:تعالىقال،عليهغيرهوقذمذلكتركمنعند

وأهل،يختلفونلاالرحمةأهلأنفأخبر،1911-181أهود:(طقهرؤيذلليزئك

الرحمةمنفاتهشيءفيخالفهمفمنوفعلأ...،قولأالأنبياءأتباعهمالرحمة

.(1)"ذلكبقدر

التيوالدلائلالعلاماتأعظممنوالاضطرابالاختلافهذابيانأن.

وأهل،الباطلوأهلالحقوأهل،والباطلةالصحيحةالأصولبينبهايفزق

زدودثهوالأهواء،البدعةوأهلوالاتباعالسنةوأهل،الضلالوأهلالهدى

أهواؤهم،مختلفة،شهادتهممختلفةالباطلأهل"تجد:قالحيثقتادةالإمام

.(2)"أعمالهممختلفة

.(2/984)المستقيمالصراطاقتضاءوانظر:.(4/52)الفتاوىمجموع(1)

حسن.ب!سناد(28/47)البيانجامعفيجريرابنأخرجه(2)
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مندكجنقضفيالعصنةأهلج!نم:الثالثا!فصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المشعرالقلوب"بتفزقكشيربينهموالاضطرابالاختلافهذاأن.

ؤلاتقزلهؤأ(جييعادتو1بجتليؤأغتصحموأ!:تعالىقالولذلكوالبغضاء،بالعداوة

بمعنىالتعفقعلىالائتلافعنديحصلإنماالتأليفأنفبئن،0311:عمرانآلأ

التفزق،منبذفلاالأخرىبهتعفقتماغيربحبليشيعةكلتعفقإذاوأماواحد،

آلمئ!بلقتقر!قنبعوأؤلاقآتبثوةم!تعيماقذاعحزطى!ؤآن:تعالىقولهمعنىوهو

.(1الا)531:الأنعامأ(سصيل!عنبكتم

ذلك:نماذجومن

!ت،عليعلىخرجواالذينالأولىالمحكمةققدوا:الخوارجلهزق.

وقعوقد،عليهكانوافيمااتباعهموأوجبوا،والهدىالحقأئمةوجعلوهم

فيما-فرقةعشرينإلىبينهمفيماانقسمواحتىوالاضطرابالاختلافبينهم

مجلس،فييجتمعونبعضهمفإنعجبأ،يجدتفزقهمفيالمتأملأنمع،-قيل

مفترقونوهمإلايقومونلاثم،فيختلفون،المسائلمنمسألةلهمفتعيرض

زمالزكلفياجتمعوا"والخوارج:الشهرستانيقال.(2)أضعببعضهميكفر

العدلن!سعلىويجري،اعتقادهممقتضىعلىيبقىأنبشرط،منهمواحل!على

.(3)"قتلوهوربما،وخلعوهخذلوهوإلا،معاملاتهمفي

.(2/107)ملاعتصاا(1)

.(65)صجليللدكتورالفرقعندراسةانظر:(2)

.(1/52)والنحلالملل(3)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعن!*ستدلالجس!نم

يتعصبونلدينهمأصلألأئمتهمالعصمةدعوىاتخذوا:الإماميةوالشيعة.

اختلافأوأكثرتفرقأأعظموهم،بهيقللممنكفرويرونعنهيحيدونولاله

ثنتينيبلغونإنهم:قيلحتى،الأمةفرقجميعمن-أنفسهمفي-واضطرابأ

.(1)فرقةوسبعين

مع-واضطرابأواختلافأافتراقأالناسأعظموالكلامالفلسفةوأهل.

يتفقفلا،-البرهانعليهقامبهمقطوعحقيقولهالذيأنمنهمكلدعوى

رؤساءمنرئيسفكلنادرأ،إلادليليمقذماتجميععلىرئيساناثنانمنهم

الآخر،الرئيسطريقةتخالفالاستدلالفيطريقةلهوالمتكلمينالفلاسفة

اللهأنمنهماكلويعتقدالآخر،طريقةفيأحدهماأتباعمنكليقدحبحيث

.(2)بطريقتهإلائعزفلا

وو!!!اكع

.(3/838)المرسلةالصواعق،(4/25)الفتاوىمجموع،(3/684)السنةمنهاجانظر:(1)

الصواعق،(23.-9/229)(52-4/51)(2/22،138)الفتاوىمجموعانظر:(2)

اللهفانإغاثة،(4321-4/4291)(842-3/837)(319-1/318)المرسلة

(268/2).
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ج!نمنقضفيالهم!نةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

غيرهقولبصخةأوعصمتهأحدتقليدوجوبمذجكلإلزام

أوعصمتهشيخهتقليدوجوبفي

معينطائفةأومعينشخصتقليدوجوبأحديدعيلاأنه:بهالمقطوعمن

لابل،والسنةالكتابمنصريحصحيحنصقعلىبناءمعينينأفرادعصمةأو

النصوعتأويلأو،والحميةوالعصبيةوالهوىالتحكممجردإلاعندهيكون

أصل.لهاليسأخبارواختلاقأحاديثافتعالأو،مرادهعلىالصحيحة

لشيوخهمبالتقليداستدلالهمعليهمينقضممافإنه؟كذلكالأمركانوإذ

أحدكلقوليصخحوابأنإلزامهم:لأئمتهمالعصمةادعائهمأووطائفتهم

عصمته:ادعىأوطائفتهأوشيخهتقليدوجوبادعى

والتحكمبمحفالهوىأنفسهمعلىشهدوا:ذلكيلتزموالمفإن.

غيرباطلهميرونهالذينللمعينالتقليدإيجابهموأن،دليلولابينةغيرمن

غيرهم.ودعوىدعواهمبينذلكفيالفرقماإذ؟مقبول

طائفتهمأولشيوخهمالتقليدبإيجابقولهمسقط:ذلكالتزمواوإن.

وكانللتقليدأهلأطائفةأوشيخكلكانإذافإنه؟لأئمتهمالعصمةوبدعوى

منهويقبليشاءمنعصمةيدعىأنأحدلكلوكان،تقليدهفيحقعلىأتباعه

ففمل،ولاغيرهعلىمزيةعصمتهمالمذعىأوالمقفدينلأحديكنلمذلك؟

ولماذا،؟عصمتهيدعيأويقلدهمنلنفسهمنهموحدكليجعل-إذأ-فلماذا

.؟غيرهارتضاهالذينالمقفدينهؤلاءمنوجدهمنمنهمواحدكليقفدلا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

منطائفةكلأن:"والعجب:-المسلكهذاقوةبيانفي-القيمابنقال

فإنهم،-التقليدفرقةحاشا-حقعلىأنهاتدعيالأمممنأمةوكلالطوائف

بأنهمأنفسهمعلشاهدونفإنهم؟مبطلينلكانواادعوهولو،ذلكيدعونلا

سبيلهم!انما،عليهدلهموبرهانإليهقادهملدليلالأقوالتلكيعتقدوالم

...العاطلمنالحاليولاالباطلمنالحقيعرفلاوالمقلدالتقليد،محضى

وأنهوتحريمهالتقليدببطلانكتبهمفيمصرحونأنهم:هذامنوأعجب

بمذهبيحكمأنالحاكمعلىالإماماشترطولو،اللهدينفيبهالقوليحللا

وكذلك،الشرطوأبطلالتوليةصححمنومنهم،توليتهولاشرطهيصحلممعين

علملاوالمقلد،الناسباتفاقصحتهيعلملابماالإفتاءعليهيحرمالمفتي

منيعرفمنهمكلثم،عليهمسدودةذلكطريقإذ،وفسادهالقولبصحةله

وأكتابمنخالفهماكللهويترك،قولهيفارقلا:لمتبوعهمقلدأنهنفسه

أعجبمنوهذا،نظيرهأومتبوعهمنأعلمهومنقولأوصاحبقولأوسنة

.(1)"العجب

:فقالالقيمابنالإمامذكرهماهذا:فيوأبدعهاالنماذجأتتمومن

نظريةبحججالتقليدأجازمنعلىالنظروأهلالفقهاءمنجماعةاحتج"وقد

:قال،-أوردهوأنا-المزنيقول:ذلكمنرأيتمافأحسن،تقدمبعدماعقلية

.؟هبحكمتفيماحجةمنلكهلبالتقليد:حكملمنيقال

التقليد.لاعندهذلكأوجبتالحجةلأنالتقليد؟بطلنعم،:قالفإن

.(233-2/232)الموقعينإعلام(1)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثا!فصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الفروجوأبحتالدماءأرقتفلم:لهقيلحجة؟بغيربهحكمت:قالوإن

من!إنمجند!م:!اللهقال،؟بحجةإلاذلكاللهحرموقدالأموالوأتلفت

بهذا؟.حجةمن:أي168:(أيونىيهذآسمتطنن

كبيراقلدتلأني؟الحجةأعرفلم!انأصبتقدأنيأعلمأنا:قالفإن

معلمكتقليدجازإذا:لهقيلعلي؟خفيتبحجةإلايقوللاوهوالعلماءمن

إلايقوللالأنهأولىمعلمكمعلمفتقليدعليكخفيتبحجةإلايقوللالأنه

عليك.خفيتبحجةإلامعلمكيقللمكما،معلمكعلىخفيتبحجة

هومنوكذلك،معلمهمعلمتقليدإلىمعلمهتقليدتركنعم:قالفإن

"!ى.الثهرسولأصحابإلىالأمرينتهيحتىأعلى

وأقلأصغرهومنتقليدتجوزكيف:لهوقيل،نقفقولهذلكأبىوإن

:؟-تناقفوهذا-علماوأكثرأكبرهومنتقليدتجوزولاعلما

إلىفوقههومنعلمجمعفقد-أصغركانوإن-معلميلأن:قالفإن

منتعلممنوكذلكله:قيلترك؟بماوأعلمأخذ،بماأبصرفهو،علمه

وتركتقليدهفيلزمك،علمهإلىفوقهمنوعلممعلمكعلمجمعفقدمعلمك

جمعتلأنك،معلمكمننفسكتقلدأنأولىأنتوكذلك،معلمكتقليد

ومنالأصغرجعلقولهقلدفإن،علمكإلىفوقههومنوعلممعلمكعلم

وكذلك!كلضى،اللهرسولأصحابمنبالتقليدأولىالعلماءصغارمنيحدث

والأعلى،قولهقياسفيدونهمنوالتابع،التابعتقليديلزمهعندهالصاحب

وفسادا")1(.تناقفاهذاإلىيؤولبقولوكفىأبدا،للأدنى

.(222-2/221)الموقعينإعلام(1)
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نقضفيالسنةأهلحك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

فإنهم،ذلكفيالسلفوخالفتبهقلتلمبالتقليد:قاللمن"يقال:وقال

يقلدوا؟.لم

لموو!ك!الثهرسولوسنةبتأويلهليعلملااللهكتابلأنقلدت:قالفإن

أماله:قيلمني،أعلمهومنفقلدتذلكعلمقدقلدتهوالذيأحصها،

وأى!ت!رسولهسنةعنحكايةأوالكتابتأويلمنشيءعلىأجمعواإذاالعلماء

قلدتفيمااختلفواقدولكنفيه،شكلاالحقفهوشيءعلىرأيهماجتمع

عالم،وكلهمبعضدونبعضهمتقليدفيحجتكفمابعض،دونبعضهمفيه

.؟مذهبهإلىذهبتالذيمنأعلمقولهعنرغبتالذيولعل

بدليلذلكعلمت:لهقيلعمواب؟علىأنهاعلملأنيقلدته:قالفإن

.؟إجماعأوسنةأوالثهكتابمن

الدليل.منادعاهبماوطولبالتقليدأبطلنعم؟:قالفإن

فإنكمنك،أعلمهومنكلفققد:لهقيلمني؟أعلملأنهقلدته:قال!ان

منك.أعلمأنهفيهعلتكإذقلدتهمنتخصولاكثيرا،خلقاذلكمنتجد

،إالصحابةمنأعلمإذأفإنه:لهقيل؟الناسأعلملأنهقلدته:قالفإن

قبحا.هذامثلبقولوكفى

تقلدلممنتركفيحجتكفما:لهقيل،الصحابةبعضأقلدأنا:قالفإن

القولأنعلى-بقولهأخذتممنأفضلمنهمقولهتركتمنولعلمنهم

...؟-عليهالدليلبدلالةيصحوإنماقائلهلفضليصحلا

قلدمنأماله:قيلالتقليد؟علىيحملنيعلميوقلةقصريقال:فإن

عماذلكفيفيصدرعلمهعلىلهيتفقعالماشريعتهأحكاممنبهينزلفيما
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ج!نمنقضفيالهم!نةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

بدولا،لجهلهبهنزلفيمالزمهماوأدىعليهماأدىقدلأنهفمعذور؟يخبره

بخبرهيثقمنيقلدالمكفوفأنالمسلمينلإجماعجهلهفيماعالمتقليدمنله

لهتجوزهلحالههذهكانتمنولكنذلك،منر!كأعلىيقدرلالأنهالقبلةفي

واسترقاقالدماءوإراقةالفروجإباحةعلىغيرهفيحملالثهدينشرائعفيالفتيا

صحتهيعرفلابقوليديهفيكانتمنغيرإلىويصيرهاالأملاكوازالةالرقاب

ذلكفيمخالفهوأن،ويصيبيخطئقائلهأنمقروهو-عليهالدليلقامولا

.؟-فيهخالفهفيماالمصيبكانربما

يجيزهأنلزمهالفروعلحفظهوالمعنىالأصلجهللمنالفتوىأجازفإن

.(1)"للقرآنورداجهلابهذاوكفى،للعامة

رحس!!!!6ر!ص!

.(224-223/2)الموقعينإعلام(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

السابعالمسلك

ذيمرلماالصرجوالعقلالصحيحالصقلمخالفةبيان

أوالعصمةالسقليدعلىبهالذت!غلاالحججمن

وألأحدالتقليديوجبمنأنيدركأن:السنةصاحبعلىينبغيمما

يدعيها-شتهحقيقتهافيهي-وعقليةنقليةحججألهفإنالعصمةلهيدعي

نقضهأثناءفيالحججتلكيرفأنلهفينبغي،إليهذهبماصحةبهايثبت

متينأصحيحأنقضهليكون؟والعصمةبالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

والعقلي.النقلي:الجانبينمنالنقفلهايكونأنأهميةمع،وبصيرةعلمعلىمبنيأ

أهلبهايستدلالتي()الشتهالحججتلك:والعخبالدهشةيورثومما

الصحيحة-الأدلةمندليلأيدعوالمفإنهمعمومأ؟التقليدصحةعلالتقليد

وسنةالقرآنيةبالآياتفاستدلواالتقليد،صحةعلىبهاستدلواإلا-نفسهافي

الصحابةوآثاروالسكوتيالقوليوالإجماعوتقريرأ(وفعلأ)قولأ!ىالرسول

.!!والعقلوالاستقراءوالقواعدوالقياسوالتابعين

ابنالإمامواستوفىونقضها،بجمعهاوحديثأقديمأالعلمأهلعييوقد

ثمبها،استدلالهموجهبيانمعفذكرها،-جميعهاتكنلمإن-معظمهاالقيم

ذكرهممانماذجثلاثةبذكرهنافأكتفيوعقلأ،نقلأوتفصيلأ،إجمالأنقضها

نقضها)1(معنغعتثه

بعدها(.وما2/226)الموقعينإعلامانظر:(1)
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جم!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،!43:النحلأ(إربهئضقلالهغقونألدكيىآقلشثوأ!:تعالىقوله:لأولاالدليل

نمهووهذامنه،أعلمهومنيسألأنلهعلملامنسبحانهاللهأمرقالوا:

التقليد.فيقولنا

أهلبسؤالأمرسبحانهاللهفإن؟عليكمحجةبعينهذكرتمماأنال!قض:

بقوله:يذكرنهأننبيهنساءالثهأمرالذيوالحديثالقرآنهووالذكرالذكر،

هوافهذ،413:بحزالأا1(وآلحعؤلئوآيخمتياءيقيوبتحنفييئنىقاتر!ذآؤ!

الواجبهووهذا،أهلهيسألأنعندهعلملامنوأمرباتباعهاللهأمرناالذيالذكر

به،ليخبروهرسولهعلىأنزلهالذيبالذكرالعلمأهليسألأنأحد:كلعلى

لهميكنلم:العلمأهلأئمةشأنكانوهذا،اتباعهغيريسعهلمبهأخبروهفإذا

يسألقطالعلمأهلمنأحديكنولم،...قالماكلفييتبعونهمعينمقلد

.سواهمالهويخالفوحدهبهفيأخذومذهبهبعينهرجليرأيعن

"أصحابيالمشهور:الحديثالتقليد:صحةفيويكفي:الثانيالدليل

."اهتديتماقتديتمفبأيهمكالنجوم

:وجوهمنجوابه:النقض

كمامنها،شيءيثبتلاطرقعدةمنرويالحديثهذاأنأحدها:

بالحديث.العلمهلذلكذكر

التيالنجومتقليدتركاستجزتمفكيف:المقلدينلهؤلاءيقالأن:الئاني

والشافعيمالكتقليدفكان،؟كثيرةبمراتبدونهمهومنوقلدتمبهايهتدى

،!وعليوعثمانوعمربكرأبيتقليدمنعندكمآثروأحمدجنيفةوأبي
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

يتعرضلممنتقليدعلىبهواستدللتمصريحاخالفتموهالحديثعليهدلفما

بوجه.له

المتقابلينالقولينبيننفسهالوقتفيالجمععليكميوجبهذاأن:الثالث

الجدوزثمنتقليدفيلزمكم،الواحدةالمسألةفيالصحابةعنالواردين

بينالجمعحرممنوتقليد،-معأ-بهالإخوةأسقطومنمنهمالأخوةمع

بأقصىعنهاالمتوفىتعتد:قالمنوتقليد،أباحهومناليمينبملكالأختين

،...بالدرهمينالدرهمبيعجوزمنوتقليد،الحملبوضع:قالومنالأجلين

سوغغفإن!ر،اللهرسولأصحابفيهاختلفمماذلكأضعافوأضعاف

مخيراالرجلاجعلوابل،مذهبعلىومذهبقولعلىلقوليتحتجوافلاهذا

واتبعمذهبكمخالفمنعلىتنكرواولا،أقوالهممنشاءقولبأيالأخذفي

وقائللهومخالفالحديثلهذامبطلأولفأنتمتسوغوهلموإن،أحدهمقول

منه.لكمانفكاكلامماوهذا،مقتضاهبضد

إليهمادعامنكلمنوالقبولوالسنةالقرآناتباعهوبهمالاقتداءأن:الرابع

الدليل،وتحكيمالاستدلالويوجبالتقليدعليكميحرمبهمالاقتداءفإن،منهم

عليكم.الحججأقوىمنفالحديثوحينئذ،!القومعليهكانكما

علىالأمةوأجمعتالشاهد،شهادةبقبولسبحانهالثهأمر:الثالثالدليل

له.تقليدوذلكذلك،

بطلانا!،بهلكفىالاستدلالهذاغيرالتقليدآفاتفييكنلملو:النقض

قبولعلىالأمة!اجماعنبيناوسنةربناكتاببنصإلاالشاهدقولقبلناوهل

بالإقرار،يحكمكمابهاالحاكميحكمحجةنصبهسبحانهاللهفإن،؟قوله

http://www.al-maktabeh.com



حك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفعط

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

قبولسميتمكمالهتقليدوقبوله،شرعيةحجةأيضاالمقرقولوكذلك

بذلكبالحكمأمرناسبحانهاللهفإن،شئتممافسموهتقليدا،الشاهدشهادة

ورسوله،الثهلأمرمنفذوالإقراربالشهادةفالحاكم،الأحكامعلىدليلاوجعله

بالتقليد.لااللهأنزلمابنفسحكموذلكحكم،بهيلزملمالشاهدتقليدتركناولو

وأقوالوالسنةالكتابعنللإعراضالمتضمنالتقليدعلىبذلكفالاستدلال

منهأعلمهومنعلىالرجلقولوتقديمعليهاالرجالآراءوتقديمالصحابة

.والأفهامالعقولوانتكاسالحقائققلببابمن؟جملةعداهمنقولواطراح

لأنبلبه،شهدكونهلمجردنقبلهلمالشاهدقولقبلناإذافنحن:وبالجملة

قلدتموهمنقولقبلتمإذاالمقلدينمعاشرفأنتم،قولهبقبولأمرناسبحانهالثه

.!؟سواهمنقولوطرحقولهبقبولأمركمالثهلأنأوقالهكونهلمجردقبلتموه

رح!!!!6!ص!
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

ال!امنالمسلك

فيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان

والعصمةالضقليدوجوبفيهاذييمن

والتسليم،الدينمنبهيأتيماكلفيوو!ك!النبياتباعموجباتأعظممن

علىإقرارهوعدم،سبحانهاللهأمرومخالفةالكذبمنعصمته:لهالمطلق

مطيعآيكون!وومحمدأباتباعهبأنهالمؤمنفيقطع،اجتهادهفيأخطأإنالخطأ

به.أمرهماوممتثلأوتعالىتباركرثه

ادعاءأوأميركلفيعووالنبيغيرأحدتقليدوجوبادعاءلوازمومن

منادعاهوإن-وهذاذلك،فيعىالنبيكحالحالهيكونأن:لهالعصمة

وتدحفتسقطدعواهفإن-العصمةمدعيأوالتقليدبعفموجبيمنادعاه

للشرعصريحةمخالفاتفييقععصمتهالمدعىأوالمققدذلكأنتقريرعند

ولدعوىشيءكلفيتقليدهلوجوبناقضوذلك!ى،محمدبهجاءالذي

عصمف.

بل،وحسبالمتعقدةالشرعيةالمخالفاتعلىيشتمللاالمسلكوهذا

العقديةالشرعيةوالمخالفات،الفقهيالاجتهادفيالمغفورالخطأأيضأيتناول

هذهمنواحل!فكل،والهوىالبدعةبسببفيهاوقعأوصاحبهافيهاأخطأالتي

بحسبه.المققدفيهاوقعالتيالمخالفاتتبتنالأصناف
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جك!نمنقضفيالهممنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المذهبي:التقليدبأهليتعلقففيما

!ابطالهالتقليدفسادبينجمعواالسنةفي"والمصنفون:القيمابنيقول

ليسإذبد؟ولايزلقدالعالموأنالتقليد،فسادبذلكليبينوا؟العالمزلةوبيان

فهذا،المعصومقولمنزلةقولهوينزليقولهماكلقبوليجوزفلا،بمعصوم

بلاءأصلوهو،أهلهوذمواوحرموهالأرضوجهعلىعالمكلذمهالذي

وليسفيه،يزللموفيمافيهزلفيماالعالميقلدونفإنهم،وفتنتهمالمقلدين

اللهحرممافيحلونبد،ولابالخطأالدينفيأخذونذلك،بينتمييزلهم

كانتإذذلك،منلهمبدولا،يشرعلمماويشرعوناللهأحلماويحرمون

.(1)"دبولامنهواقعفالخطأ؟قلدوهعمنمنتفيةالعصمة

الثه:منالحفظلهمويذعونشيوخهميقلدونالذينالصوفيةوعن

متناقفبكلاميتكلمونهؤلاء!وعامة:تيميةابنالإسلامشيخيقول

،.باطلا..أصلاعليهكلامهمبنواالذيالأصلكانإذ،لهحقيقةلابكلامأو

مابعضهمكلامفيوقعوإن-صدقلسانلهمالذينالعلمأهلشيوخلكن

خطأهلأحدهمغفرثابتاكانإذاورسولهبالتهالإيمانفأصل-منكرخطأهو

.اجتهادهبعدأخطأهالذي

وأمثالهالفتوحاتصاحبعربيابنكلامفيوقعالذيالإلحادوهذا

والشيوخالعلماءكلامفييكنلمالاخرواليومورسولهبالثهالإيمانأصولفي

مذهبأخذواهؤلاءولكنصدق،لسانلهمالذينالأمةعندالمشهورين

.(2/172)الموقعينإعلام(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

فيمنهاكثيردخلالذيوأمثالهسيناكابن-الإسلامإلىالمنتسبينالفلاسفة

فيفأخرجوها-وأمثالهأهلهاغيرعلبهاالمفشونالكتبصاحبكلام

والشيوخ،...عربيابنفعلكماوالتحقيقالتصوفبلسانالإسلامقالب

القاسموأبوالصوفيةطبقاتفيالسلميالرحمنعبدأبوذكرهمالذينالأكابر

أهلومذهبوالجماعةالسنةأهلمذهبعلىكانواالرسالةفيالقشيري

التسترياللهعبدبنوسهلمحمدبنوالجنيدعياضبنكالفضيلالحديث

وغيرهم،الشيرازيخفيفبنمحمدالثهعبدوأبوالمكيعثمانبنوعمرو

منهمالمتأخرينبعضلكن،الكتبفيهاوصنفواالسنةفيموجودوكلامهم

أحدفيهميكنولمالعقائد،بعففروعفيالكلامبعفأهلطريقةعلىكان

فصارت،المتأخرينالمتصوفةفيالتفلسفظهر!انما،الفلاسفةمذهبعلى

،-وأعلامهمخيارهموهم-الحديثأهلصوفيةطريقةعلىتارةالمتصوفة

صوفيةاعتقادعلىوتارة،-دونهمفهؤلاء-الكلامأهلصوفيةاعتقادعلىوتارة

.(1)"الملاحدةكهؤلاءالفلاسفة

منهوقعقدالنونذاأنمع-البابهذافيالنونذيعنذكر!وما:ويقول

واتهمبغداد،إلىالمتوكلوطلبه،مسكينبنالحارثوعزره،عليهأنكركلام

بخلاف،؟الأمهذاقالهلأدريفما-الفلاسفةمنالناسوجعله،بالزندقة

قولهمنيؤخذأحدكلكانوإن،عليهغالبةوالمتابعةالاستقامةفإنالجنيد،

الشيوخلكن،الرسولغيرالخطأمنمعصومثموما"!وو،اللهرسولإلاويترك

.(!لا67-1/562)الصفدية(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلح!نم:الثالثالفعهل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

بالضرورةفسادهيعلممايقصدونلاأنهمعلمطريقتهمعمحةعرفالذين

.(1)"والدينالعقلمن

أمورمنأنواغاالفهحبدعوىفيسلكواالسالكينمن"وكثير:ويقول

وإماالقه،حقوقتضييعمنوإماالفه،حدودتعديمنإما،بالدينالجهل

ليمريد"أي:بعفمهمكقوللها،حقيقةلاالتيالباطلةالدعاوىادعاءمن

منأحذاتركليمريد"أيالآخر:فقالبريء"،منهفأناأحذاالنارفيترك

فيمنكليخرجمريدهجعل:فالأولبريء!،منهفأناالناريدخلالمؤمنين

بعضهم:ويقول.الناردخولمنالكبائرأهليمغعمريدهجعل:والثانيالنار،

وأمثالأحد"،يدخلهالاى!حجهنمعلىخيمتينصبتالقيامةيومكان"إذا

كذبإماوهي،المشهورينالمشايخبعضرعنتؤثرالتيالأقوالمنذلك

يسقطوفناءوغلبةسكرحالفييصدرقدهذاومثل،منهمغلط!اما،عليهم

تمييز؟عدممعلذةهووالسكرقال،مايدريلاحتىيضعفأوالإنسانتمييزفيها

توسعواوالذين،الكلامذلكمناستغفرصحاإذامنهؤلاءبينكانولهذا

والغراموالعذلواللوموالشوقللحبالمتضمنةالقصائدسماعفيالشيوخمن

المحببهايمتحنمحنةللمحبةالفهأنزلولهذا،مقصدهمأصلهذاكان

محتايكونفلا،113:عمرانآلأ(آلتهيحبتكمقآتبعونيآلتهإنكنترتجبؤنقتم!:فقال

ممنوكثير،العبوديةتحقيقومتابعتهالرسولوطاعة،رسولهيتبعمنإلالقه

هذايتسعلاماالخيالاتمنويدعي،وسنتهشريعتهعنيخرجالمحبةيدعي

.(393-11/392)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وغير،لهالحراموتحليلالأمرسقوطأحدهميظنقدحتى،لذكرهالموضع

.(1)"وطاعتهوسنتهالرسولشريعةمخالفةفيهمماذلك

عشرالأحدفإن:العصمةفيهمالرافضةادعىالذينعشرالاثناالأئمةوأما

والمخالفةوالشركوالكفرالكذبمنإليهمينسبمماأصلأمبرءونمنهم

)وهمالفعليينلأئمتهمالنقفيكونفإنولذلك،للشرعالمتعفدةالصريحة

:(شيوخهم

قدالعصمةفيهميذعىالذينالأئمة"إن:تيميةابنالإسلامشيخيقول

وعند،سنةوخمسينأربعمائةمنأكثرلهغائبوالمنتظر،كثيرةسنينمنذماتوا

كتبأو،الراففةشيوخمنشيوخئطاعونوالذينيوجد،لممعدومهوآخرين

المعصومين،أولئكعنمنقولفيهاماأنوذكروا،الراففةبعفشيوخصنفها

.بالنجاةلهممقطوعأولا،بالاتفاقمعصومينليسواالمصنفونالشيوخوهؤلاء

يكونوافلم،سعادتهمولابنجاتهميقطعونلاأئمةإلايتبعونلاالرافضةفإذأ:

وهم،والنهيبالأمرئباشرونهمالذينأئمتهمبنجاةولابنجاتهملاقاطعين

الذينشيوخهمأتباعمنكثيربمنزلةأولئكإلىانتسابهمفيوأنهمحقأ،أئمتهم

بل،نهىماذاعنولاأمربماذايدرونولا،مدةمنماتقدشيخإلىينتسبون

فيبالغلويأمرونهم،الثهسبيلعنويصذونبالباطلأموالهميأكلونأتباعله

أربابأ")2(.يتخذوهموأنخلفائهوفيالشيخذلك

.(012-01/902)الفتاوىمجموع(1)

.(489-488/3)السنةمنهاج(2)
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ذلكاسمعلملماإنه"ثم:-خاصةعشرالثانيإمامهمعن-ويقول

شيءإليهوصلولا،مطلوبهمنبشيءيظفرلمالمنتظر،:يعنيونسبهالإمام

ولامنفعةجهتهمنلهحصلولا،نهيهولاأمرهولا!ارشاده،تعليمهمن

بالليلالانتظاروطولالأسفار،وقطع،ومالهنفسهإذهابإلاأصلأ،صلحة

ولو،خطابولاعمللهليس،سردابفيلداخلالجمهورومعاداةوالنهار،

الناسوعقلاءفكيف،المساكينلهؤلاءمنفعةبهحصللمابيقينموجودأكان

ينسللمالعسكريعليبنالحسنوأن،الإفلاسإلامعهمليسأنهيعلمون

وغيرهماقانعبنالباقيوعبدالطبريجريربنمحمدذلكذكركما،يعقبولم

.(1)"!؟بالنسبالعلمأهلمن

!ح!!!!6!ص!

.(221-1/121)لسابقاالمصدر(1)
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الثافيالباب

السنةلأهلالعافةالقواعد

والبدعةالأهوا،أهليثنبهنقض!ه

:فصولسبعةوفيه

الشبهة.بدليلالمتعلقةالقواعد:الأولالفصل.

الشبهة.علىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد:الثانيالفصل.

المقابلة.ال!الث:الفصل.

الصظائز:الراب!الفصل.

والحصرالترديد:مسانالفصل.

المعارضة.:السادسالفصل.

.الإلزامالساج:الفصل.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاولىالفعلى

الشبهةبدليلالمتعلقةالقواعد

:مبحثانوفيه

الشبهة.بدليلالمطالبة:الأولالمبحث.

:مطلبانوفيه

الشبهة.كاملعلىبالدليلالمطالبة:الأولالمطلب-

الشبهة.أجزاءعلىبالدليلالمطالبة:الثانيالمطلب-

الشبهة.دليلبصحةالمطالبة:الثانيالمبحث.
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الشهةبدليلالمتعلقةالقواعدول:يالفصل

الأولالمبعث

الشبهةبدليلالمطالبة

الأولالمطلب

الشبهةكاملعلىبالدليلالمطالبة

والغي،والرشاد،والضلالوالهدى،والباطلالحقبينالفرقانجماع"

بهالقهبعثمايجعلأن:والهلاكالشقاوةوطريق،والنجاةالسعادةوطريق

والهدىالفرقانيحصلوبه،اتباعهيجبالذيالحقهوكتبهبهوأنزلرسله

الناسسائركلاممنسواهوما،وصدقحقبأنهفيصدق،والإيمانوالعلم

هليعلملموإن،باطلفهوخالفهوإنحق،فهووافقهفإن:عليهيعرض

عرفقدأو،صاحبهمراديعرفلامجملاالكلامذلكلكونخالفهأووافقه

فلايمسكفإنه،تكذيبهأو،بتصديقالرسولجاءهليعرفلمولكنمراده

.(1)"بعلمإلايتكلم

:فالشأن،الرسولبهجاءما:منهوالنافع،الدليلعليهقامما:العلم"و

ذلكسوىمافإن،المحققوالبحثالمصدقالنقلوهوعلفا،نقولأنفي

.(2)"مطلقفباطلوإلا،مزوقخزف-بعفالناسمثلهزخرفوإن-

.(136-13/135)الفتاوىمجموع(1)

.(6/388)السابقالمصدر(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

صاحبكلوطالب،مواضععدةفيعلمبلاالظناتباغتعالىاللهذئموقد

والدليلالعلمببيانوغيرهموالمنافقينالكتابوأهلالمشركينمندعوى

.(1)وعقائدهمأعمالهمفياعتمدوهالذيوالبرهان

ممؤدامنكانلأإآئحتةيذخلؤتالؤأثن!:الكتابأهلعنتعالىقوله:ذلكومن

،1111:البقرة9(صنديين!نتزإنمت!زبهاتوأقلآمايئ!تمآؤلصرى!تتف

الجنةيدخللنأنهالطائفتينمنواحدكلمندعوىهذه":القيمابنقال

:النصارىوقالتهودا،كانمنإلايدخلهالااليهود:فقالتمنهما،كانمنإلا

معوأوجزه،اختصارأبلغالكلامفاختصرنصرانيا،كانمنإلايدخلهالا

الدعوىصحةعلىبالبرهانتعالىالثهفطالبهمالمعئ،ووضوحاللبسأمن

سؤال:المسمىهووهذا،(صن!يين!نتزإنمت!زبهالؤأ!قل:فقال

كنتإنبرهانكهات:لهيقالدليلبلادعوىادعىفمن،بالدليلالمطالبة

.(2)"ادعيتفيماصادقا

بالدليل:المطالبةقواعدومن

وأقوالوالآثاروالإجماعوالسنةكالكتاب،أنواعبهالمطاتبالدليل.

.العربولغةوالاستقراءوالعقلوالقياسالأئمة

الشبهة،نوعمنها:،اعتباراتلعدةبهالمطاتبالدليلنوعيختلف.

وضعفأ.قوةودرجتهابها،والقائل

.(111-13/011)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(5/912)الفوائدبدائع(2)
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الشبهةبدليلالمتعلقةالقواعدا؟ول:الفصل

عجزوكمالالشبهةوهاءشدةلإظهارجميعأالأدلةبأنواعيطاتبقد.

بهيقزوما،المطالبةمقاممنها:،اعتباراتلعدةببعضهايطاتبوقدصاحبها،

بماطويبلوفكيف،الأدلةأنواعببعضالإتيانعنعجزهوبيانالخع،

كلها؟.بهاأومنهاأقوىهو

صاحبها،بهاأتىالتيالشبهةكاملعلىتكونقدبالدليلالمطالبةأن.

الباطل.فيهايكونالتيأجزائهاعلىتكونوقد

قشركقتم1تمآلأزفييمنخققوأماذاآرونيألتعدولنمنتذلمحوئقاآزءتتمفل!:تعالىقال

،14:الأحفاف9(مخديب!نغإنجمقيرقفأثرؤآؤهدآقمليقنبيهتنرآئنونيآلمتئمؤلئ

الرواية:هي-السلفمنقالمنقالكما-والأثارة،الكتابهو:فالكتاب"

وذلك،بالخطيكتبوالإسنادالروايةإذأيضا،الخطهيوقالوا:والإسناد،

ويقيدبالإسناديؤثرقولهيقبلمنيقولهالذيفالعلمالأثر،منالأثارةلأن

بالدليلالمطالبة:الآيةهذهوفي،(1)"آثارهمنكلهذلكفيكونبالخطذلك

.(2)والسمعيالعقلي

والسنةالكتابخالفمنكلأن:بالدليلالمطالبةأهميةبهتبرزومما

فيسقط،عليهلهيشهدصريحأصحيحأدليلأباطلهعلىيجدلنفإنه،والإجماع

شبهته.وتضمحلقوله

.(85-1/75)رضلتعاادرء(1)

.(2/465)المرسلةالصواعقانظر:(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

اللهكتابفيتجد:لهيقال:الجهميعنهيسألفمما"أحمد:الإمامقال

الثهرسولسنةفيفتجده:لهفيقاليجد.فلا؟؟مخلوقأنهالقرآنعنيخبرأنه

.(1)"يجدفلا؟مخلوقالقرآنإن:قالأنه!ر

لاأنواععلىفافترقواالكلامهذانفروانتحل!:البخاريالإماموقال

حجةبلاجهلابعضابعضهمفأضليصح،تقليدولابصرغيرمنأحصيها

اختلافافيهفوجدواربك،رحممنإلاالثهغيرعندمنوكلهإسناد،ذكرأو

له،مردبعففلابأسبعضهمويذيقشيعايلبسهمأناللهأرادوإذاكثيرا،

.(2)"يترددونريبهمفيفهم

وأأشياعهمعنديجدواأنكلهمالأهواءأهلعلى!الثهوحرم!:وقال

.(3)"المرسلينسننمنسنةأوفرضاأوالرسولأحكاممنحكمابأسانيدهم

أعلوالله،صفتههذهكانتإذمعبودكمشوهتملقد":الدارميوقال

دعواكمعلىبتننببرهانتأتواأنمنلكمبدفلا،صفتههذهتكونأنمنوأجل

منهبشيءتأتواولن،المسلمينمنإجماعأوماضيةسنةأوناطقكتابمن

.(4)"أبدا

النساءمناللهشاءمنيعقلهاواضحةحجةوبينكمبينناولكن":وقال

وعناللهرسولعنالرواياتبهذهأتيناكمقدأناتعلمونألستم:والولدان

.(22)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(76)صالعبادأفعالخلق(2)

.(77)ع)3(المصدرالسابق

.(42)صالجهميةعلىالرد(4)
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الشهةبدليلالمتعلقةالقواعد*ول:الفعط

ليلةكلينزلوتعالىتباركاللهأنعنهمصحيحةمنصوصةوالتابعينأصحابه

بلنفتعلها،ولمالرواياتهذهنخترعلمأنايقيناعلمغوقدالدنيا،سماءإلى

وكانت،الأنحامإلىوفروعهالدينأصولنقلواالذينالهاديةالأئمةعنرويناها

منعلىبهاويحتجونبروايتهاويتزينونفيهايتنافسونأيديهمفي!عمتفيضة

فائتوا،-اللهشاءإن-رويناهاكماورويتموهاذلكعلمغقدخالفها؟،

يكونحتىمنصوصاال!زولعنهمرويناكمامنصوصاينزللاأنه!بعضها

ثبتوماالأمةإجماعيدفعلموإلا،بهأتيناكملبعفماضدابهتأتونبعفما

نظرائهم،قولمنأوقولهممنمنصوصضدبلامنصوصاالنزولفيعنهم

منيع،وأصللازمشيءورواياتهمأقاويلهملأنشيء؟بلاشيءيدفعولم

بأثرفيهاتأتواأنإلاشيء،منهاأحدايلزمولابشيء،ليستريحوأقاويلكم

واضحهذاأبدا،بهتأتواولن،عنهمرويناماكاستفاضةالأمةمستفيففيثابت

.(1)اد-اللهشاءإن-أنتموتعقلونهوالنساءالرجالضعفاءمنكثيريعقلهبتن

أجل،:قلتبها.نحتجولاالآثارهذهنقبللاإنا:بعضهموقال":وقال

السلفعنمرويةأنهاأتشكونتقبلوهالمإنأرأيتم،!تقبلونالثهكتابولا

بعدقرناوفقهائهمالنالع!أعلامعنيتوارثونهافيهممستفيضةعنهممأثورة

مشهورةأنهالدعواناحجةعليكمبهاإقراركمفحسبناقلنا:نعم،قالوا:قرن؟،

كذبتهاالتيلدعواكمحجةمثلهاعنهمفهاتواوالفقهاء،العلماءتداولتهامروية

.(2)"أثرولابخبرفيهاتأتواأنتقدرونفلاكلها،الآثار

.(97-96)صالجهميةعلىالرد(1)

.(126)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ضئ!صمويماني(تداةتل!:تعالىالثهقولفيالمريسيأيهادعواكوأما!:وقال

حلالورزقمقتور،ورزقموسعرزق:رزقاه":تفسيرهمافزعمت،!64:المائدةأ

التأويلبهذاخرجتفقدرزقاه،:-عندك-(تداة!:فقوله."حرامورزق

العربلغاتجميعومنالفقهاءيفقههماحدمنأوكلهاالعربيةحدمن

فإنك،؟والفارسيةبالعربيةالعلمأهلمنرويتهوعمنتلقفففممن،والعجم

والمعرفةالعلمأهلمنأحدانعلمولا،عربيولاعجمييعقلهلابمحالجئت

علمصاحبمنقأثرههذاتفسيركفيصادقاكنتفإنالتفسير،هذاإلىسبقك

.(1)"المدلسينمن-بهماكفركمع-فإنكوإلا،عربيةصاحبأو

!ح!!!!6ر!ص!

.(422-1/142)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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ةص!شلابدليلالمتعلقةالقواعد:الأولالفصل

العافيالمطلب

الشبهةأجزاءعلبالدليلالمطالبة

والتضليل:التلبيسفيالشبهةصاحبئغيرققد

الآخر،بعضهوتركببعضهاستدلإنماالواقعفيلكنه،بدليلفيستدل.

وقوله.لشبهتهإبطالتركهفيماويكون

الجملأوالألفاظفي:الحقمنبشيءباطلمنشبهتهفيمايمزجأو.

المفممون.أو

جئتكمالذيدليليهوهذا:قالمطلقأبالدليلطولبإن:الحالةهذهففي

قدعائمبدليليعليهاستدلفربماالشبهةكاملعلبالدليلطولب!انبه،

واستحكامأقوة-الناسبعضرعلى-الشبهةفتزيد،الالتباسبهيحصل

منالمعينالجزءإلىبالدليلالمطالبةتوجيههوهنا:الأليقولكنوالتباسأ،

صاحبهايتمكنلنوحينها،الباطلفيهومنرجالاشتباهبسببهحصلالذيالشبهة

التلبيس.إلاأرادماوأنه،مبطلأنهأحل!لكلفيظهر،بالدليلالإتيانمن

ذلك:فيالنماذجومن،السنةأهلبهيتمئزكانماوهذا

ي!ذوقوأجدوداغئرقاتذفتفئم!متجدودممم!غآ:!قولهفي":أحمدلإماماقال

احترقتقدعصتالتيجلودهمبالفما:الزنادقةقالت،!56النساء:1(آئقذاب

:يقولحينتذنبلمجلودايعذباللهأنإلانرىفلاغيرها؟،جلوداوأبدلهم

متناقف.أنهوزعمواالقرآنفيفشكوا.(جلوداغترقاتذلتفتم!
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

جلودهم،غيرجلودا:يعنيليس(جدوداغترقا)ئذلتفئم:اللهقولإن:فقلت

إذاجلودهملأنتجديدها؟تبديلها:غيرها،جلودابدلناهم:يعنيوإنما

.(1)"اللهجددهانضجت

التشيعوفيالإيمانفيتكلمواالناسأنالمعارضفادعى":الدارميوقال

جميعإذ؟الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحديجوزولا،ونحوهوالقدر

بالعينوالبصروالذوقوالشماللمس:الخمسبالحواسيدركاللهخلق

الخمس.هذهمنبشيءيدركلا-المعارضبزعم-والثه،والسمع

يجوز"لا:قولكأما:يناقضكيفيدريلاالذيالمعارضلهذافقلنا

عندالتوحيدوتفسير،صدقتفقد:"الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحد

تأويلفهذا،...(هلشريكلاوحدهالثهإلاإلهالاقول::وصوابهالأمة

فيالمعارضأيهاالخمسالحواسأدخلفمن،الأمةعندوصوابهالتوحيد

.(2)"إليهفأشئرعدها؟،ومن!ت!ى؟،محمدأمةمنالتأويلصواب

منهيخلوولا،مكانكلفياللهأنفي:يعنيأفيهبعضهم"فاحتج:وقال

:فقالصاحبهزندقةمنآخروتسترذكرها،منأستوحشزندقةبكلمة!مكان

ينقآ!همهتلآلأ2لأمموم!الملأفؤزابعهزؤلاخ!ةاهت!قفتخوئ!قاتوفش:تعالىالثهلقا

.!7:دلةلمجاا9(عليئمشقءيكللتةنآالقنمةآئؤميتيثهربمامجلوأئئمنوأقاكأآكثزإلأكومعثزآنؤلألكذ

.(7):عوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(51ه-2/521)المريسيعلنقفالدارمي(2)
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الشهةبدليلالمتعلقةالقواعد:لأولالفصل

ومعنجوىكلحاضرأنه:يعنيإنمالكم،لاعليكملناالآيةهذهقلنا:

لانافذ،فيهموبصرهمحيطبهمعلمهلأن؟بعلمهالعرشفوقمنأحدكل

العرلشفوقبكمالهوهوبشيء،منهيتوارونولا،وبصرهعلمهعنشيءيحجبه

حبلمنالعرشفوقمنأحدهمإلىأقرب،وأخفىالسريعلم،خلقهمنبائن

عليهتخفىولاشيءعفيبعدلالأنهذلك؟لهيكونأنعلىقادرالوريد،

وسادسهم،وخامسهمرابعهمكذلكفهو،الأرضفيولاالسمواتفيخافية

العلماء.فسرتهوكذلك،-ادعيتمكما-الأرضفيبنفسهمعهمأنهلا

فأتوا،اللهبكتاباحتججناإنماالعلماء،تفسيرمندعونا:بعضهمفقال

الثه.بكتاب

نقولوبها،-!اللهقالكما-حقهوبهاحتججتمالذيهذانعمقلنا:

السبيل،سواءعنفضللتممعناهاجهلتمأنكمغيرذكرنا،الذيالمعنىعلى

بالعلمالآيةافتتح!اللهلأنوخاتمتها؟فاتحتهاوأغفلتمالآيةبوسطوتعلقتم

تخؤئقاتحوهممنلأزضىافيؤماألشتؤلتىتافيتغقمآدتةآنتر!آلتم:فقال،بهوختمهابهم

ففي،(غليلمشق:بكذآلتةإنآتقنقةتؤتمكلؤأبخائتيئثرئتم!:قولهإلى(لأفؤرابففزإثنثه

معهممكانكلفينفسهأنهلا،وبأعمالهمبهمالعلمأرادأنهعلىدليلهذا

.(1)"عقلتملوبالغةحجةفهذه،-زعمتمكما-

.(43-42)عالجهميةالردعلى(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفط

الثانيالمبعث

الشبهةدليلةع!مبالمطالبة

-ابتداءأوبالدليلمطالبتهمعند-يأتونقدالشبهأصحابأنيخفىلا

الحالاتإحدىمنالأمريخلولا:وحينها،شبهتهمعلىدليلآيرونهببعفما

لآتية:ا

والكشفوالقصصكالرؤى-معتبرغيردليلأنفسهفيالدليليكونأن+

كحالحالهوتكونابتداء،صاحبهعلىمردودأالدليلفيكون:-ذلكونحو

أصلأ.دليللديهليسمنأوبالدليليألبلممن

الآياتوهو:)بإطلاقمعتبرآصحيحأدليلأنفسهفيالدليليكونأن+

هنافتطئق:بهالاستدلالجهةمنوقعوالضلالوالخللالخطألكن،(القرآنية

مقامه.فييصلحمماوغيرهاالبابهذامنالثانيالفصلفيالمذكورةالمباحث

ثبوتبعدإلابهالاستدلاليصحلالكنمقبولأالدليلأصليكونأن+

يطالبماأولفهنا:(والإجماع،والسلفالصحابةوآثار،)كالأحاديثصحته

:فائدتانولذلك،ادعاهالذيالدليلصحةيثبتأنالشبهةصاحببه

بالنسبةكعدمهفوجودهأصلهمنثابتغيرالدليلكانإذاأنه:الأولى

له.دليللامنكحالوحاله،الشبهةلصاحب

استشهادهووجهالدليلدلالةببيانمطالبتهإلىحاجةثتمتكونلاأنه:الثانية

أصلأ.مقبولأدليلأليسلأنه؟به

كافيأضعفهكانيدعيهالذيالدليلصحةالشبهةصاحبيثبتلمفإذا

به.الاعتدادوعدمرذهفي
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الشهةبدليلا!لتعلقةالقواعداالماول:!ل

بحسبلآخرموضعمنتختلفبهاالمطاتبالشبهةدليلصحةإنثم

الدليل:نوع

قواعدوتطبيقبالأسانيدفيهايطالب:الأئمةوأقوالوالأثرفالحديث.

والمتن.الإسنادعلىوالتعديلالجرح

الذيالمعتمدبالمصدرأو،وصحتهبالإسنادفيهيطاتب:والإجماع.

.الجابهذافيمؤلفهودرجةنقله

المؤلفاتمنمجموعةعلىنضواأنهمالأمربهذاالعلمأهلعنايةومن

ككتب-فيهاوجودهبمجردالأثرأوالحديثمنفيهامايقبللاالتي

الطوسيوككتب،(1)المفسرينمنهؤلاءوأمثالوالواحديوالنقاشالثعلبي

وأمثالهمالمقدسيطاهربنومحمدوالقشيريالسلميالرحمنعبدوأبي

والآثارالأحاديثمنمصنفاتهميودعونهمالكثرةوذلك،(2)-التصوففي

له.أصللاوالتيوالموضوعةالضعيفةوالنقول

المسلك:هذاالأئمةيقزر

كانأنهيذكرالصلتأباسمعأنهالمعارضوادعى!:الدارميفيقول

حديثاوجدفمن،الحكمةبيتيسمىبيت!تسفيانأبيبنلمعاوية

.بعدهرويتثمفيهألقاه

.(7/13)السنةمنهاجانظر:(1)

بالقصص)الاستدلالمبحثمنالثالثالمطلبفيوالثانيالأولالمسلكين:راجع(2)

.(والمناماتوالحكايات
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

رواهاعمنتدريفلا،الرواياتفينجدهاولمنعرفها،لمحكايةفهذه

إسنادهعنفاكشفصادقاكنتفإن،...ثقةعنبهيأتيلافإنهالصلتأبو

.(1)"ثقةإلىتسندهلافإنك

:-الرافضيبعفأدلةعلىردهأثناءفي-تيميةابنالإسلامشيخويقول

فإنصحتها،ترففلاإسنادا،لهايذكرلمالحكايةهذه:-أولا-يقال"

.(2)"الثابتةبالأسانيدصحتهاتعرفإنماالمنقولات

علىالحديثهذابذكرأولاالنقلهذابصحةنطالبهأنا!أيضأ:وقال

علىالإجماعنقلأوالثعلبيتفسيرإلىعزوهمجردفإن،الحجةبهتقوموجه

باتفاقبحجةليسنقلهافيالصادقينبالمنقولاتالعالمينغيرمنذلك

وعمربكرلأبيفضيلةروىإذاوكذلك،إسنادهثبوتنعرفلمإنالعلمأهل

.(3)"العلمأهلباتفاقروايتهثبوتبمجردذلكثبوتاعتقاديجزلم

القربةوسيلة)أنعليها:المتفقوالقاعدة":قولهدا:السهسوانيوقال

."مثلهاقربةللزيارةالسفرأنفيصريحة":قولهإلى"(قربة:عليهاالمتوقفة

:وجوهمنكلامفيه:أقول

.(4)"...والفقهالأصولكتبمنكتابأيفيالقاعدةهذهأن:الأول

.(462-2/623)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(138/3)السنةمنهاج(2)

.(7/01)السابقالمصدر(3)

.(89-88)ررعالإنسانصيانة(4)
http://www.al-maktabeh.com



الظنيالفصلى

الشبهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

مباحث:قسعةوفيه

الشبهة.علالدليلبدلالةالمطالبة:الأولالمبحث.

ومعرفة-نفسهاالشبهةأو-الشبهةدليلتحليل:الثانيالمبحث.

فيه.المخالفةوموطنبهالاستدلالوجه

علىبهلذت!ئلاالدليلدلالةبعدمالشبهةنقض:الثالثالمبحث.

أصلأ.الشبهةصاحبمطلوب

بعضها.وإما!لههاإماالشبهةدليلدلالةنقض:الرابعالمبحث.

صاحبأوردهالذينفسهالدليلمنالشبهةنقضانمس:المبحث.

الشبهة.

ماأومقذماتهابنقضالشبهةدليلدلالةنقض:السادسالمبحث.

عليه.ئنيت

إليها.الاحتمالبتطرقالشبهةدليلدلالةنقض:السابعالمبحث.

الشبهةصاحبإليهذهبماإلىسبقبمنالمطالبة:الثامنالمبحث.

الشبهة.علىاستدلالهفياذعاهماقفميمن

بدليلالاستدلالفيالواقعوالضدليسالضلبيسبيانالتاسح:المبحث.

.اه!لالدأوالشبهة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الثافط:الفصل

ةه!فلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

الثانيالفمل

الشبهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

الأولالمبحث

الشبهةعلالدليلبدلالةالمطالبة

الدليلدلولقدإليهويدعونبهيقولونمابأنالباطلأهليدعيماأكثرما

مخطئينيكونونأنهميظهروتحقيقهالدليلفيالنظرعندثم،عليهالصحيح

أحدهما:فيأوجانبينفي

صحيحأ.بهاستدلواالذيالدليلكونفي:الأولفالجانب

دعواهم.علىدالأبهاستدلواالذيالدليلكونفي:الثانيوالجانب

.المدلولومنعالدلالةمنع:فائدة":القيمابنقال

غيرمنللأولمستلزمفالثانيشيء،عليهالدليلومنعشيءالدلالةمنع

دليلإلىمنازعةعنهفانتقلعليهللمدلولتسليممعالدلالةمغعفمنعكس،

يكنلمآخردليلإلىالمنازععنهفانتقلالمدلولمنعوإنانقطاعا،كانآخر

مطعونغيرأخرىبينةفأقامالمدعيشهودفيالخصمطعنإذاكماانقطاعا،

.(1)"لذلكالمناظرةفيالتفطنفينبغيذلك،فلهفيها

.(4/9001)الفوائدبدائع(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

هما،أمرانلزمهعليهاالدليلوادعىبشبهةأتىمنفكلهذا؟وعلى

الدليل:بذلكاستدلالهلصحةمقذمتان

قبلبصحتهالعلمعليهفيجب،نفسهفيالدليلذلكصحة:الأول

.(1)غيرهعلىبهاحتجاجهعندذلكوبيان،موجبهاعتقاد

بالدليليستدلالذيالمدعىالمعنىعلىالدليلذلكدلالةثبوت:الثاني

.(2)عليه

داومما:فقالتيميةابنالإسلامشيخبئنهفيمايظهرالمسلكهذاووجه

العبادكغاليةالغاليةمنوأمثالهمالنصارىضلالسببأنيعلمأنينبغي

أشياء:ثلاثةوغيرهموالشيعة

عنوعدلواالأنبياء،عنمنقولةمشكلةمجملةمتشابهةألفاظأحدها:

فيهلهملفظأسمعواكلماوهمبها،وتمسكواالمحكمةالصريحةالألفاظ

والألفاظ،-ذلكعلىدليلايكنلم!ان-مذهبهمعلىوحملوهبهتمسكواشبهة

أهليصنعكما-يتأولوهاأنوإمايفوضوهاأنإما:لذلكالمخالفةالصريحة

المحكمعنويعدلونوالسمعيةالعقليةالأدلةمنالمتشابهيتبعون:الضلال

.-القسمينمنالصريح

.(7/16)السنةمنهاجانظر:(1)

.(8/42)السنةمنهاج،(5/421)الصحيحالجوابانظر:(2)
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الثافط:الفصل

الش!ةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

ضلمماوهذا،الشياطينأحوالمنوهيآياتظنوهاخوارق:والثاني

الأصنامفيالشياطيندخول:مثل-وغيرهمالمشركينالضلالمنكثيربه

معلهمبدولا،غائبةبأمورللكهانالشياطينإخبار:ومثل،للناسوتكليمها

.-الشياطينمنتقعتصرفات:ومثل،كذبمنذلك

.كذبوهيصدقاظنوهاإليهممنقولةأخبار:والثالث

معقوللاباطلهمعلىالضلالأهلمنغيرهمولاالنصارىمعفليسوإلا

الأنبياء:آياتمنآيةولاصحيحمنقولولاصريح

عناستفسروافإذا،مجملةمتشابهةبألفاظتكلموا:بمعقوليتكلمواإنبل

.والاشتباهالتلبيسمنفيهاماتبينوباطلهاحقهابينوفزقالكلماتتلكمعاني

باطلهم،علىيدللالكنصحيحايكونأنفإما:بمنقولتكلموا!ان

.مكذوببل،ثابتصحيحغيريكونأنوإما

ظهرقدصحيحايكونأنإما:العاداتخوارقمنيذكرونهماوكذلك

الأنبياءمنوغيرهماواليسعكإلياسقبلهومنالمسيحكمعجزات-نبييدعلى

بعضيدعلىظهرتقدتكونأنوإماحق،فهذه:-موسىوكمعجزات

كالأنبياء،معصومينيكونواأنيستلزملاوذلك-كالحواريين-الصالحين

ولاالحقإلاالثهعلىيقولواأنيتصورلا،يبلغونهفيمامعصومونالأنبياءفإن

أحدهميغلطفقدالصالحونوأماخطأ،ولاعمدالاباطلكلامهمفييستقر

رجلاكونهعنيخرجهلاوذلك،-يديهعلالخوارقظهورمع-ويخطئ

يأتولمالعصمةيدعلمهوكانإذامعصومايكونأنيوجبولاصالحا،

بدلاكاذبالكانبنبيوليسالعصمةادعىولو،الجوابذلكعلىدالةبالآيات
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

.(1)"فتضلهالشياطينبهنر!قتوكذبهيظهرأن

لاصحيحنقل!اما،كاذبنقلإما:السمعيةالباطلةوالحجج":وقال

سمعيةحجةالباطلأهلمنوغيرهمللرافضةوليسفاسد،قياسوإما،يدل

أهلوكلامورسولهاللهكلامفيهيدخل)تقل(:وقولنا:،الجنسهذامنإلا

.(2)"بهيحتجمنعندالإجماع

ورث!!!6!ص!

.(317-2/531)الصحيحالجواب(1)

.(419/7)السنةمنهاج(2)
http://www.al-maktabeh.com



الثاق:الفصل

ةس!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

السانيالمبحث

نفسها-الشبهةأو-الشبهةدليلتحليل

فيهالمخالفةوموطنبهالإستدلالوجهومعرفة

الحقصاحبينظرأن:بالدليلالشبهةصاحبمطاتبةعندينبغيأنهكما

أجزائهابعضرعلأوكاملهاعلىبالدليليطالبهل:ويدركالشبهةتلكفي

عليهينبغيالدليلذلكدلالةفينظرهعندفكذلك؟الباطلفيهوقعالذي

بهاستدلماعلىالدليلدلالةصحةبإثباتالشبهةصاحبمطالبفبعد-

الاشتباهفيهوقعالذيالموطنيدركثمبه،استدلالهوجهيدركأن-عليه

والباطل.والخلل

منها:،عظيمةفوائدلهوهذا

فلا،والبصيرةوالعلمالفهممنقويةأسسعلىالنقفمبنيأيكونأن.

يعقله.أويفهمهلمينقفما

يستدللممابالنقفإلىيتوتجهلاحتى؟الشبهةصاحبمقصدإدراك.

يقويومما،عليهئستدزكماأقوىمنذلكفيكونأصلأ،الشبهةصاحببه

نفسه.الشبهةصاحبعليه

فيهامادون،الباطلمنالشبهةدلالةفيماإلىالنقفموخهأيكونأن.

يعلم.أندونللحقمنكرأكانوإلا،الحقمن

ذلك:أمثلةومن

التشيعوفيالإيمانفيتكلمواالناسأنالمعارضفادعى!:الدارميقال

جميعإذ؟الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحديجوزولا،ونحوهوالقدر
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةاالماهواءأهلشبهنقضفي

بالعينوالبصروالذوقوالشماللمس:الخمسبالحواسيدركالثهخلق

الخمس.هذهمنبشيءيدركلا-المعارضبزعم-والثه،والسمع

يجوزلا":قولكأما:يناقضكيفيدريلاالذيالمعارضلهذافقلنا

التوحيدوتفسير،صدقتفقد:"الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحد

.(1)"...(لهشريكلاوحدهالثهإلاإلهالا:قول:وصوابهالأمةعند

منهيخلوولا،مكانكلفياللهأنفي:يعنيأفيهبعضهمفاحتج":وقال

صاحبهزندقةمنآخروتسترذكرها،منأستوحشزندقةبكلمةامكان

!محهت!يا!سؤهالأؤلآخ!هلأفؤزابعفضإثقهئخوقئيمن!ضاتحوت:تعالىللهالقا:فقال

علحلم(4ثئبكذآلتةإنلقتئةآئؤتممجفوأبمائتيئفصئتمقاكأنؤأآكثرإلأفومعهزآتنؤلألكدين!!ؤلأ

.!7:دلةلمجاا9

نقولوبها،-!اللهقالكما-حقهوبهاحتججتمالذيهذانعمقلنا:

السبيل،سواءعنفضللتممعناهاجهلتمأنكمغيرذكرنا،الذيالمعنىعلى

الآيةافتتح!تالثهلأنوخاتمتها؟فاتحتهاوأغفلتمالآيةبوسطوتعلقتم

قاتحوتآلأزفىفيؤماآلشتؤلهتىتايئتغقمآ!آلتةتر!آلئم:فقال،بهوختمهابهمبالعلم

،(غييمفئ:بتيإنآلتةلعتتزآئؤتمبضامجلوأيتيئهرصنم!:قولهإلى(لأفؤزابعهقاثقثهمخؤفىمن

مكانكلفينفسهأنهلا،وبأعمالهمبهمالعلمأرادأنهعلىدليلهذاففي

.(2)"عقلتملوبالغةحجةفهذه،-زعمتمكما-معهم

.(51-ه2/521)المريسيعلالدارمينقض(1)

.(43-42):صالجهميةعلىالرد(2)
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الثاني:الفصل

ةس!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

العالثالمبحث

بهلذت!فلاالدليلدلالةبعدمالشبهةنقض

أصلأالشبهةصاحبمطلوبعلى

أهلبهيستدذصحيحمعتبيردليليمنماأنهبها:المقطوعالقواعدمن

مقصودهمعلىالبتةيدذلاالدليلذلككانإلاباطلهمعلىوالبدعةالأهواء

عليه.بهاستدلواالذي

،14:الأحزاب9(آلشبيليقدىؤهؤآلحقتقول!ؤآدته:تعالىقوله:ذلكفيلحجةوا

ينفد،241:فصدت9(خيهيصجميوقبنلتننيلطعهؤلايمقتدتوتكقيحنماآلظلتةيولأ!:وقوله

صحابتهعنهوتلقاه!ىاللهرسولبئنهماهووالحق،الحقإلافيهليسالله

الأدلةفيالحقيكونأنيعقلفلا،بعدهملمنونقلوهعليهوأجمعوا!

الأهواءأهليكونأنالمحالمنأنهكماذلك،خلافعلىالمعتبرةالصحيحة

وفقهها-المعتبرةالصحيحةالأدلةطلبعنالناسأبعدمنوهم-والبدعة

:يقولالثهلأن؟!الصحابةعنوغابتصحيحةدلالةمنهاأدركواقد

.213:بونى9(تضرفوئفآقلضحنلآلا!!حلآبغدذافما!

المسلك:هذاالشةأهلأئمةسلوكنماذجومن

كلامفضل"أن:رويقد:فقالمحتجاحتجفإن":البخاريالإمامقال

يكنلمالخبرهذاصحلو:لهقيل."خلقهعلىالثهكفضلالكلامسائرعلالثه

والمنافقينالمؤمنينمنالعبادقول:يقلولم،اللهكلام:قاللأنه؟حجةفيهلك

عندبتنواضحوهذاالرحيمالرحمناللهبسميقرؤونالذينالكتابوأهل
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

وغيرهمالفجرةلكلاموليسالمقروء،غيرالقراءةأنمعرفةأدنىعندهكانمن

عنوتعالىربناوتبارك،المخلوقعلىالخالقكفضلغيرهمكلامعلىفضل

.(1)"المخلوقينصفة

بأبيالمعروف-الدمشقيالمقدسيإسماعيلبنالرحمنعبدالإماموقال

جميعهاالأنعامسورةقراءة:الجماعةفيرمضانقيامفيابتدعومما":-شامة

قبلها،أوالسابعليلةالمراويحمنركعةآخرفيبذلكيخصونهاواحدةركعةفي

لهأصللابحديسخمستشهدأ؟الجهالالمساجدبعفأئمةابتداعأذلكقغل

عباسوابنعليعلىموقوفايرؤىأيضا،فيهدليلولاالحديثأهلعند

سورةفضلفي!رالنبيإلىمرفوعأسفالمفسرين!ىهوإنما،!ص

وكل-العميزيدعنعصمةأبيعنمعاذأبيعنمظلمبإسنادالأنعام

عن!كعببنأبيعنعباسابنعننضرةأبيعن-ضعفاءهؤلاء

ملك،ألفسبعونيشيعهاواحدةجملةالأنعامسورةنزلت!:قال!سالنبي

...المصلينعواممنسمعهمنبذلكفاغتر."والتحميدبالتسبيحزجللهم

استحبابعلدلالةفيهيكنلمالأنعامحديثصحلوثم"قال:أنإلى

مافيهافيستحب،القرآنسورجملةمنهيبل،واحدةركعةكلفيقراءتها

.(2)"السورسائرفييستحب

بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالعلىردأسحمانبنسليمانوقال

الثه(رسولمحمدأوأنالثه،إلاإلهلا)أنشهد:إذاالكافرأنعلىالمنعقد

.(451):صالعبادأفعالخلق(1)

.(85):عوالحوادثالبدعإنكارعلىالباعث(2)
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الثافط:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

وهوبهمايشهدكانمنعصمةعلى،ومالهدمهوعصمالإسلامفيدخلفقد

الأصلي،الكافرمنصدرإذاحقهذا:أقول":-اللهلغيرالعبادةأنواعيصرف

وكذلك،بالشهادتينأقزولوكفرالإسلامنواقضمنبناقضأتىإذاولكن

شيئأجحدقدذلكمعلكف،الإسلامفيولدممنالأركانبجميععملمن

.(1)"كفرمنهتخرجهبدعةالإسلامفيوابتدع!والرسولبهجاءمما

فيالترغيبفيهاالتيبالأحاديثاستدلمنعلىردآ-السهسوانيوقال

للذكروميتأحيأ!سزيارتهتأكدبلندبفيصريحةأنهعلى!س،زيارته

يحتجلأنقابلةليستالأحاديثتلكأنتقدمفيماعرفتقد":-والأنثى

،المطلوبعلىدالغيرفيهابعضهاأنعل،الشرعيةالأحكاممنحكمعلىبها

.(2)"الوفاةذكرولاالقبرذكرفيهليسفإنه

!ح!!!!6!ح!

.(352-1/135)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(1)

.(87):عىدحلانالشيخوسوسةمنالإنسانصيانة(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

الرابعالمبحث

بعضهاوإما!لههاإماالشبهةدليلدلالةنقض

صاحبعليهبهاستدلماعلىالدليلبدلالةيتعلقفيمالهيتنئهأنينبغيمما

وذلكبعضها،أوكلهانقفالشبهةهووالأفضلالأولىهليعزفأن:الشبهة

وممانقضها،وعلىعليهاينبنيأوبهايحيطأوالشبهةعليهتشتملمابحسب

ذلك:يبئن

باطلةكلهاكانتإنالدليلفيالشبهةصاحبيدعيهاالتيالدلالةأن+

مافيهاكان!انكلها،النقفإليهاؤخهأجزاء:منتتكونولا،صحيحةغير

الباطل.منفيهامادونالحقمنفيهاماالنقفإلىوخه:باطلهووماحقهو

صحيحة:غيرباطلةوكلهاأجزاء،عدةعلىتشتملكانتإنالدلالةأن+

ئنتقىوقد،عليهمبنيةهيماإلىيوخهوقدفيها،ماأقوىالنقفإلىئوخهفقد

الباطل.منفيهاماعلىالنقفللدلالةإليهويوخهبعفأجزائها

ذلك:أدلةومن

بالشبهةذلكعلىوأتوا،المزتةلأنفسهماذعوالماوالنصارىاليهودأن

غيروهي،باطلةكلهاالدلالةوكانت،118:المائدة(أؤآحؤبمأدئر\شؤأ!مخق:فقالوا

بذنويبهميغدئبهمقيغ!قل:تعالىفقالكلها،عليهاالنقضجاءأجزاء؟منمركبة

ئتتثماؤمالأزعىؤآآلشمولئمتكؤطئزغآ!ث!يمنويعدبيتثئآ4يننتغعرخلقتمثريحئنآشرتل

.811:ئدةلماا9(لخصليآلةلهرلم
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الثاني:الفصل

الاثهم!سةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

آلتوتدآتهود!ؤقاتمئفقالوا:بالنقصوتعالىتباركاللهاليهودوصفولما

ووصفها،وعظمتهبجلالهيليقكمادثهثابتةصفةاليدوكانت،164:المائدة9(قغفودة

غقت!:تعالىفقال،وحسبالباطلةالدلالةبإبطالالنقضجاء؟باطلبالغل

.461:ئدةلمااا(ةآ!ثميئفقيمفمتس!وممتانياةيدتللوأقابماؤلعنوأكتمآيذ

ذلك:نماذجومن

فيآيةوجدناإنا:فقالآخرأمراادعىالجهمإنثم"أحمد:الإمامقال

!إتخا:اللهقول:فقالآية؟،أيفقلنا:،مخلوقالقرآنأنعلىتدلاللهكتاب

.مخلوقوعيسى،1171:الناء9(و!يختهءؤتلآ!ومسزتضتتمآئنجميتتىآتمميييح

تجرىلاألفاظعليهتجرىعيسى،القرآنفيالفهممنعكاللهإنفقلنا:

وهو،ويشربيأكلوغلاماوصبياوطفلامولودايسميهلأنه؟القرآنعلى

هوثموالوعيد،والوعدالخطاباسمعليهيجرىوالنهىبالأمرمخاطب

فينقولماالقرآنفينقولأنلنايحلولا،إبراهيمذريةومننوحذريةمن

منالمعنىولكن،؟عيسىفيقالماالقرآنفييقولاللهسمعغهل،عيسى

إلىآتقنهآؤ!يخئةبهتلآ!وممزعضتتمآتنجميتتىآئمممميح!لمتخا:ثناؤهجلاللهقول

فكان)كن(،:لهقالحينمريمإلىألقاهاالتيفالكلمة!171النساء:9(ضشتم

(نك)دافكان،ب)الكن(ولكناد)كن(،هوعيسىوليسب)كن(،عيسى

.(1)"مخلوقااد)كن(وليسقول،اللهمن

.(32-31):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

مخلوقالقرآنأنعلالآيةهذهمنالجهميبهااستدلالالتيفالدلالة

:()مقدمتانجزءانلها

الآية.في)كن(بالمرادهوالسحلأعيسىأن-1

.مخلوقوعيسى-2

.مخلوقاللهكلامإذأ:

لأمرين:الأولىالمقدمةإلىنقضهأحمدالإمامفوخه

المذعاة.الدلالةتلكفيالمذكورالباطلهيأنها-1

كلها.الدلالةسقطتأسقطتفلوبعدها،ماعليهابمييالتيهيأنها-2

ؤ1غبذ!:بقولهيحتجمنهؤلاءومن":تيميةابنالإسلامشيخوقال

لكيحصلحتىربكاعبد:معناها:ويقول،199:الحجر9(آل!عينتأيكحتئرتك

اعمل:بعضهمقالوربما.العبادةسقطتذلكحصلفإذا،والمعرفةالعلم

،العبادةعنكسقطتتصوفيحاللكحصلفإذاحال،لكيحصلحتى

تركاستحلوالحالالمعرفةمنمطلوبهحصولظنإذامنفيهموهؤلاء

...المحارموارتكابالفرائف،

،199الحجر:(أآلتعينتةيكحتئرتليؤ1غبذ!:تعالىبقولهاستدلالهمفأما

المؤمنينلعمليجعللمالثهإن:البصريالحسنقاللهم،لاعليهمفهي

وذلك،199الحجر:9(آلحعبتةيصكؤ1غبذزتذختئ!:قولهوقرأ،الموتدونأجلا

المستيقنين.منوهؤلاءالمسلمينعلماءباتفاقبعدهوماالموتهنااليقينأن

ات!و!:قولهإلى(آلئف!يدزتذمىقالؤأشقر!قاشلح!في!:قولهمثلوذلك
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الثافط:الفصل

الهمهمهةعلىالدليلبدلالةالمتحلقةالقواعد

لوهقافهذا،!74-24:المدنرأ(آفتعينأتتاخئئييىيرآلذيمخ!نكنزلط!يمآآتخايصينمحمخوضى

والزكاةالصلاةتركمنعليههمماعلىكانواأنهموأخبروا،جهنمفيوهم

أنهمومعلوم،اليقينأتاهمحتىالخائضينمعوالخوضبالآخرةوالتكذيب

الثهقالالذينمعيكونواولمالدنيا،فيبذلكمؤمنينيكونوالمالحالهذامع

)وهويوعدونماأتاهمأنهبذلكأراد!انما،14:البقرة9(فىيؤمؤن!ؤبآلأجر:فيهم

:أي،مفعولبمعنىفعيلكانوسواءفعيل،وزنعلى)يقين(و،...(اليقين

المفعولموضعوضعمصدزاكانأو،-والذبيحوالنصيحكالحبيب-الموت

مثالوأ...!1:النحل9(آدترآترأق+!:وقوله،111:نا!قل9(آدتوطققذا!:كقوله-

بهوعدماهواليقينبل،يختلفلاالمعنىالتقديرينفعلى؟-كثيرفإنه،ذلك

.(1)"الآخرةأمرمنالعباد

استدلالذيالدليلفيالمدعاةالدلالةكاملهناالإسلامشيخفنقض

الشبهة.صاحببه

!ح!!!!6!ح!

.(914-11/174)الفتاوىمجموع(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الخامسالمبحث

الشبهةصاحبأوردهالذينفسهالدليلمنالشبهةنقض

الأولالمطلب

ةس!ثلادليلفيالحقبيان

أقوىمنالشبهةصاحبأوردهالذينفسهالدليلمننقفالشبهةيعذ

عدةفيهيجتمعفإنه،-وأولاهاأقواهايكنلمإن-الشبهنقضرفيالمسالك

منها:،عظيمةمقاصد

النقليةالمعتبرةالصحيحةأدلتهوأن،العظيمالدينبهذاالإيمانزيادة.

مأ(والإجماعوالسنة)الكتابالأصيلةمصادره:ذلكفيسواء-والعقلية

ليس-(والعقلوالقواعد،،والسلفالصحابةوآثار)القياس،لهاالتابعة

اللهلقولمصداقأ،وصدقحقكلهابل،الوجوهمنبوجهباطلالبتةفيها

.!501:اءالإس9(ترذؤبآلحتيآنرتتة!ؤبآلخيئ:تعالىوركتبا

أنهمذعيأباطلهعلىالشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلأنبيان.

دليلأقوىهوبلله،لاعليهحجةحقيقتهفيهو؟عليهبهاستدلماعلىيدل

نقيفباطله.علىشاهدوأعظم،دعواهبطلانعلى

عنهخارجئيبأميردليلهنقضعلىيعترضقدالشبهةصاحبأن.

وأ،مرادهعلىيدلالدليلبأنكاذبةطمأنينةأو،الحقظهورمنخوفأإما-

دلالةنقضرفيكون؟-نقضهيمكنهملادليلأمعهبأنالحقلأهلإفحامأ
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الثافط:الفصل

الش!ةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

دحفشبقه،فيوأقوىلباطله،أدفعنفسهالدليلمنبهاستدلالذيدليله

به.اغتزلمنحقيقتهبيانفيوأظهر

جميعشأنوهكذا":فيقولالمسلكهذاتيميةابنالإسلامشيخيقزر

مانفسفيكان؟أنبيائهوكلاماللهكتبمنبشيءاحتجواإذاالضلالأهل

أنطقوماالمنزلةاللهكتبلعظمةوذلك،قولهمفسادعلىيدلمابهاحتجوا

بدفلاالصدور،فيلماوشفاءللخلقوبياناهدىذلكجعلفإنه،أنبياءهبه

الهدىمن-أجمعينوسلامهعليهماللهصلوات-الأنبياءكلامفييكونأن

الناسلكن،والكذبوالصدقوالباطلالحقبينبهالثهيفرقماوالبيان

تعالى:اللهأنبياءقبلمنلاأنفسهمقبلمنيؤتون

يفقهوهحتىالتدبرحقالأنبياءقالتهالذيالقوليتدبروالمكونهممنإما

ولفهموه.

ماببعضريؤمنواأن:مثلبعف،دونالحقببعضأخذهمجهةمنوإما

:النصارىعنتعالىقالكمابه،يؤمنوالمماجهةمنبعففيضلوندوناللهأنزله

قآغرئقابهءذ!روأضغاحظافئنئوأيحيثقهضتممخذنانصنهرى+آتالوأقاآلزلهيئويحنى!

.!41:المائدةأ(آققمخزقؤيرإكفغضاوآوةاتقدآئتتهم

عليهم،كذبتأقوالمنيقولوهلمماالأنبياءإلىنسبتهمجهةمنوإما

تستحقهمابغيروتفسيرها،الترجمةمنتستحقهمابغيرأقوالهمترجمةجهةومن

.-أجمعينعليهموسلامهالثهصلوات-الأنبياءكلامعليهدلالذيالتفسيرمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالحامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

.(1)"مرادهمغيرعلىالأنبياءكلامتأويلفيضلمنأصلفهذا

منبهاحتجواماكلأننبين-والمنةالحمدودئه-ونحن":ويقول

حجةفلاعقليةأوالقرآنعلىالمتقدمةالكتبمنأوالقرآنمنسمعيةحجة

بللهم،لاعليهمحجةوالعقلالقرآنمعكلهاالكتببلمنها،شيءفيلهم

عليهمحجةنفسهفهوالمعقولومنعالأنبياءنصومنبهيحتجونماعامة

والموازينعالنبويةالنصوسائرمنيفسدهمامع،قولهمفسادمنهويظهر

عقلية.مقاييسهيالتي

تلكففي!الثهكتبمنالبدعأهلبهيحتجماعامةيوجدوهكذا

ذكركما،عليهمحجةبعينهاهيبلفيها،لهمحجةلاأنهيتبينعماالنصو

.(2)"القبلةأهلمنوغيرهموالأهواءالبدعأهلعلىالردفيذلكأمثال

:جانبانلهالشبهةصاحبأوردهالذينفسهالدليلمنونقفالشبهة

المطلب.هذافيعنهالكلاموموضع،الشبهةدليلفيالحقبيان:الأول

عنهالكلاموسيكون،الشبهةصاحبعلىالشبهةدليلدلالةقلب:الثاني

التالي.المطلبفي

الشبهة:دليلفيالحقبيانأما

صاحببهاستدلمعتبرصحيحدليللأينقفيىلكلملازلمفهو.

نألبيان،الدليلذلكنقفدلالةفيبهئبدأأنيحسنماأولوهو؟الشبهة

.(44-4/43)الصحيحالجواب(1)

.(2/38)السابقالمصدر(2)
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الثافط:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

دلالففيالحقوأن،عليهالشبهةصاحببهاستدلماعلىيدللاالدليلذلك

دلالةفيالحقبيانمجردفإن؟كثيرةأحيانفيبذلكيكتفىوقد،ذلكفيف

صحيحة.غيرباطلةالشبهةصاحبذكرهاالتيالدلالةأنبيانفيكافيالدليل

الدليلمنالدلالةلقلب-بعدفيما-عليهائرتكزالتيالقاعدةوهو.

صاحببهااستدلالتيالدلالةأنإثباتبعدإلاالدلالةقلبيتئملاإذ؟!سه

فيالحقبمتنإذايكونإنماوذلك،مقبولةولاصحيحةغيرالدليلمنالشبهة

صاحبعلىدلالتهفيبتدليليوتجديكادولا،الدليلعليهادذالتيالدلالة

الدليل.دلالةفيالحقبيان-بعدهأوقبلهإما-بذلكويقترنإلاالشبهة

ذلك:نماذجومن

ؤفيآلشخؤلبفيؤفؤآلتة!:ثناؤهجلاللهقولمعنىوإنما"أحمد:الإمامقال

علىوهو،الأرضفيمنوإلهالسمواتفيمنإلههو:يقول!3:الأنعام9(آلأز!ى

ولا،مكاناللهعلممنيخلوولا،العرشدونبماعلمهأحاطوقد،العرش

.(1)"مكاندونمكانفياللهعلميكون

:-مكانكلفياللهأنعلىالمعيةبآياتالجهميةاستدلالعلردأ-وقال

:وجوهعلىوهذا"

عنكما،الدفعفي:يقول!46:(أطهآخ!عم!إتق:لموسىثناؤهجلالثهقال

ضقنها(ألتةإثلصمخبهءلامخزنإذيهقولاتغارثتهماإدآثتكب!تالهت:وقال

!ثيزةميئةغبفقييتةيتهؤينم!!:لوقا،عناالدفعفي:يقول014:النوبة9

.(39):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

:وقال،عدوهمعلىلهمالنصرفي:يقول!249:البفرة9(آلصبريمنشغوآدتةآدتهئيبإ

عدوكم،علىلكمالنصرفي!35محمد:9(تعكئمؤ1دئةوتذلمح!إالىآلشذؤآشقآلاغدؤنتهنوأطز!

!ققخا:لوقا،فيهمبعلمه:يقول8011:النساء9(ؤهؤشعهغآدتهيتتتخفودنمن!ؤلآ:لوقا

162-16:الشعراءأ(ش!هديمغزبثمعىإنتالكل!لمذيمونإتامول!حآصخبتالآآتضعانيترءا

.(1)"فرعونعلىالعونفي:يقول

العلم،بمعنىعامةتكونأنهاهوالمعيةلآياتالحقالمعنىأن!فبتن

والتأييد.النصربمعنىوخاصة

!ح!!!!6!ص!

.(14-04):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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الثافط:الفصل

ةس!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

الثانيالمطلب

الفص!سةصهاحبعلىالهم!سةدليلدلالةقفب

ينتقلالشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلدلالةفيالحقتقريربعد

علىبهاستدلالذيالدليلأنبيانوهو:به،الشبهةلصاحبلهتللاماإلى

.دعواهعليهويفسدينقفباطله،عليهدليلنفسهفيهوساطله

المطلبفيتقريرهسبقكما-تتخلفولاتنخرملاكفيةقاعدةوهذه

فيالحالهوكماومستمرمطردبشكليوجدلاقدتطبيقهاأنإلا،-السابق

أهلمنأنوذلك،-مشهورةكثيرةأمثلتهاكانت!ان-السابقالمسلك

علىيقلبهاأندونفيهاالحقببيانالدليلبنقفدلالةيكتفيمنالعلم

شيخهعنالقيمابننقلهماوأعجبأحسنوما،قولهبخلافالشبهةصاحب

علىصحيححديثأوبايةمبطليحتجلاأنهألتزمأنا":قولهفيتيميةابن

.(1)"نقيفقولهعلىيدلماالدليلذلكوفيإلاباطله

المسلك:هذافيالنماذجأشهرومن

.4311:لأعرافا1(ترتقثن!:تعالمطقوله-1

يومرئهمالمؤمنينرؤيةينفونالذينالأهواءأهلبهايستدلالآيةفهذه

الرؤية.إثباتأدلةأعظممنإنهابل،عليهمدليلوهي،القيامة

:عديدةوجوهمنالآيةهذهمنالدلالةوبيان":!كالقيمابنقال

.(102)؟صالأرواخحادي(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثاق:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

لاماربهيسألأنعليهالكريمورسولهالرحمنبكليمئظنلاأنهأحدها:

...المحالوأعظمالباطلأبطلمنهومابلعليهيجوز

عليه،لأنكرهمحالاكانولو،سؤالهعليهينكرلم!ةالثهأن:الثانيالوجه

الموتىيحيكيفيريهأنوتعالىتباركربهالخليلإبراهيمسأللماولهذا

ينكرلمالسماءمنالمائدةإنزالربهمريمبنعيسىسألولما،عليهينكرلم

آمجظذآن!إيئ:وقالسؤالهعليهأنكرابنهنجاةربهنوحسألولما،سؤالهعليه

...!64:هود9(لخهلدآيحنتكون

إنيولا:،ترانيلا:يقلولم،(ترتقلق!:بقولهأجابهأنه:الثالثالوجه

و،تأملهلمنظاهرالجوابينبينوالفرق،رؤيتيتجوزولابمرئي،لست

الدارهذهفيرؤيتهقواهتحتمللاموسىلكنويرى،!ةأنهعلىيدلهذا

يوضحه:.تعالىرؤيفعنفيهاالبشرقوةلضعف

ترتني(فؤ!نقآشتقرم!اتهوقإنييل!جتآلىآنظز!ؤليهين!:قولهوهو:بعالرالوجها

هذهفيلهلتجليهيثبتلاوصلابتهقوتهمعالجبلأنفأعلمه،1143الأعراف:9

.؟ضعفمنخلقالذيالضعيفبالبشرفكيفالدار،

مكانه،مستقراالجبليجعلأنعلىقادر!هاللهإن:الخامسالوجه

كانتولو،الرؤيةبهعلقوقد،ممكنهوبل،مقدورهفيبممتنعهذاوليس

...ذاتهفيبالممكنيعلقهالمذاتهافيمحالا

،!431:(91!عراتجقلآفىتخالقثسلي!ققتامخلىرئه":!ةقوله:دسلساالوجها

يتجلىأنجازإذافإنه،وتعالىتباركرؤيتهجوازعلىالأدلةأئينمنوهذا
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الثافط:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

ىل.ووأن!ح!ف؟عليهعقابولالهثوابلاجمادهوالذيللجبل

وتعالىسبحانهفأعلم،؟نفسهويريهمكرامتهمدارفيوأوليائهورسلهلأنجيمائه

أضعف.فالبشرالدارهذهفيلرؤيتهيثبتلمإذاالجبلأنموسى

ومن،وناداهوناجاهوخاطبهإليهمنهكلمهقد!ةربهأن:السابعالوجه

فرؤيتهواسطةبغيرمعهكلامهمخاطبهيسمعوأنوالتكليمالتكلمعليهجاز

.(1)"بالجوازأولى

.0311:الأنعام9(لأتذر!هآلأبقنر!:تعالىوقوله-2

يومرتهمالمؤمنينرؤيةينفونالذينالأهواءأهل-كذلك-بهاستدل

علىوهي"،الرؤيةإثباتأدلةأعظممنإنهابل،عليهمدليلوهي،القيامة

امتناعها:علىمنهاأدذالرؤيةجواز

إنماالمدحأنومعلومالتمدح،سياقفيذكرهاإنماسبحانهاللهفإن

به،يمذحولابكمالالمحففليسالعدموأما،الثبوتيةبالأوصافيكون

بنفيكتمدحهوجودياأمراتفممنإذابالعدموتعالىتباركالربيمدح!انما

،الحياةكمالالمتضمنالموتونفي،القيوميةكمالالمتضمنوالنومالسنة

والصاحبةالشريكونفي،القدرةكمالالمتضمنوالإعياءاللغوبونفي

والشربالأكلونفي،وقهره!الهيتهربوبيتهكمالالمتضمنوالظهيروالولد

المتفممنإذنهبدونعندهالشفاعةونفي،وغناهالصمديةكمالالمتضمن

،وغناهوعلمهعدلهكمالالمتضمنالظلمونفي،خلقهعنوغناهتوحيدهكمال

.(981-971):صالأرواخحادي(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

ونفي،وإحاطتهعلمهكمالالمتضمنعلمهعنشيءوعزوبالنسيانونفي

يتضمنمحفلابعديميتمدحلمولهذا،وصفاتهذاتهلكمالالمتضمنالمثل

الكامليوصفولا،العدمذلكفيالموصوفيشاركالمعدومفإنثبوتيا،أمرا

آلأبصز(لأئذر!ة!:بقولهالمرادكانفلو،فيهوالمعدومهويشتركبأمير

المعدوملمشاركةكمالولامدحذلكفييكنلم؟بحالييرىلاأنه3.11الأنعام:9

جلالهجلوالربالأبصار،تدركهولائرىلاالصرفالعدمفإنذلك،فيله

ولايرىأنه:المعنىفإذأالمحف،العدمفيهيشاركهبمايمدحأنيتعالى

وأنهعظمتهغايةعلىيدللأئذرضةآلائضخز(!:فقوله،...بهئحاطولائدرك

هوالإدراكفانبه،يحاطبحيثيدركلالعظمتهوأنهشيء،كلمنأكبر

آتضقاني!ققغاترءا:تعالىقالكما،الرؤيةعلىزائدقدروهوبالشيء،الإحاطة

الرؤية،موسىين!فلم،162-61الشعراء:9(قاص!تمذ!نإتامولتحآصخبقالآ

اللهصلواتموسىفإنلمرئيون،إنا"لمدركونإنا":بقولهميريدواولم

كلوالإدراكفالرؤية،..."كلا":بقولهإياهمإدراكهمنفىعليهوسلامه

ولائعلمكمائدركولائرىتعالىفالرب،وبدونهالآخرمعيوجدمنهما

.(1)"بهئحاط

.(202):عىالأرواخحادي(1)
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الثاني:الفصل

الش!ةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

أيضآ:النماذجومن

تختؤنؤتقذكن!تم!:تعالىاللهكقولاللهرؤيةأندعواكوأما":الدرميقال

.3411:عمرانآل9(شظرونؤآنتمرآتتموهققذتتقؤةآنمنقتليآئمؤت

برؤيةإقرارااحتجاجكلكانأنزلتوفيمالآيةهذهتفسيرعقلتقدفلو

،والقتالالقتلرؤية:ذلكوتفسير،عيانرؤيةكانتالرؤيةهذهلأنعيانا؟الثه

قومفيالآيةهذهنزلت!انما،لهيصبروافلمينظرونوهمبأعينهمرأوهفقد

فأراهم.ولنقاتلننصنعماليرينقتالاالثهأرانالئنفقالوا:بدرمشهدعنغابوا

ولم-اللهقالكما-مدبرينفولوابأعينهمإليهينظرونوهمعياناالقتالالثه

ققذتتقؤة\نيحنقتليآتمؤتتضئؤنوتقذكن!تم!:تعالىاللهفقال،عنهمفعفاللقتاليصبروا

.(1)"خفاءرؤيةلاعيانرؤيةهذافكان،1143:عمرانآل9(شظرونؤآنتمزآتتموة

!ح!!!!6!ص!

.(102-1/991)المريسيعلىالدارمينقضى(1)
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

السادسالمبحث

عليهئنيتماأومقذماتهابنقضالشبهةدليلدلإلةنقض

بعدإلابهالاستدلاليمكنهلالكن،بدليلالشبهةصاحبيستدلقد

يبنيوقد،الدليلخارجمنعقليأونقليآخربأمبرويربطهادلالتهيبنيأن

جملأيذكربحيث،مركبة)مقذمات(وعباراتجملعلىبالدليلاستدلاله

والثالثة،الأولىعلىمبنيةمنهاالثانيةالجملةبعفوتكونعلىيترتببعضها

وهكذا....الثانيةعلى

بكليهما:أووجهينبأحدالشبهةنقفدلالةيكون:الحالهذهمثلففي

الآخر،الدليلعلىالشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلبناءإبطال:الأول

بينهما.والربطالعلاقةوجودوإبطال

يكتفىوقد،الدلالةفيالشبهةصاحبذكرهاالتيالمقدماتإبطال:الثاني

فتبطليتوشعوقدبعدها،التيالمقدماتكلعليهاتقومالتيالمقدمةبإبطال

كلها.المقدمات

الوجهين:أحدفيهؤجدمانماذجومن

بالبقيعأصحابهقبوزحووبزيارتهاستدلمنعلىردأ-السهسوانيقال

وو!ك!خروجهصحوقد":فقال!ر،قبرهلزيارةالسفرمشروعيةعلىوأحد،

قبيرلزيارةالانتقالمشروعيةثبتفإذاوبأحد،بالبقيعأصحابهقبورلزيارة

إنماالمذكوربالحديثالثابت:أقول":-"أولىالشريففقبره!روقبرهغير
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الثاني:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

والانتقالأحد،ينكرهولا،للزيارةالسفردونهوالذيالانتقالمشروعيةهو

.(1)"بثابتليسوهوالسفرهومشروعيتهتنكرالذي

حى،قبرهلزيارةالسفرمشروعيةعلىالاستدلاليريدالشبهةفصاحب

إلابهالاستدلاليمكنهولموأحد،بالبقيعأصحابهقبوز!بزيارتهفاستدل

عامأانتقالأوجعله،للزيارةالانتقالوهو:،ادعاهآخرأمرعلىبناهأنبعد

الحديثبهربطالذيالمعنىذلكإلىنقضهالسهسوانيفوخه،صورهكليشمل

الحديث-فيواردهوكما-مفالمرادبأنونقضه،(الانتقالعموم)وهو

انتقفاستدلالوبذلكسفر،منهيكونلاالذيوهو،مخصوصانتقال

الحديث.بدلالةالشبهةصاحب

معآ:الوجهانفيهاجتمعماأظهرومن

تعارضفيالرازيوضعهالذيالقانونتيميةابنالإسلامشيخبهنقضرما

العقل:علىالنقلوتقديم،والنقلالعقل

:الأولالوجهفمن

."والنقلالعقلتعارضإذا":الرازيقال

و)العقل(ب)النقل(المرادوهو:،خارجيأمرعلىمبنيةالجملةفهذه

والنقل.العقلبينالتعارضوجودإمكانعليهبنىثمالرازيفهمهالذي

المرادعناستفصلأن:العبارةهذهالإسلامشيخبهنقضرمماولذلك

إمكانعلىيدللهماالصحيحالمعمىيكونأننقضثم،(و)العقل(ب)النقل

.(89):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ومما،-الرازيادعاهكما-النقلأصلهوالعقلأنعلىأوبينهماالتعارض

:-بالعقليتعلقفيما-ذلكفيقاله

له:فيقال"

.؟الغريزةبتلكاستفدناهاالتيالعلومأمفينا،التيالغريزة:هنابالعقلأتعني

علماليستالغريزةتلكلأن؟تريدهأنويمتغعتيرذه،فلم:الأولأما

،كالحياةسمعيأوعقليعلمكلفيشرطوهي،النقليعارضأنيتصور

فيشرطوالغريزةفالحياةله،منافيايكونأنامتنعالشيءفيشرطاكانوما

فيشرطأيضاوهيلها،منافيةتكونأنفامتنعوعقليها،سمعيهاالعلومكل

منافيةتكونأنفيمتنع،-علماتكنلموإن-بالاستدلالالحاصلالاعتقاد

له.معارضةله

الحاصلةالمعرفة:-وأصلهالسمعدليلهوالذي-بالعقلأردتوإن

بالعقل:

للسمعأصلايكونبالعقليعرفماكلليسأنهالمعلوممن:لهفيقال

بصحةوالعلمتحصر،أنمنأكثرالعقليةالمعارففإن؟صحتهعلىودليلا

العلومكلوليس!ه،الرسولصدقيعلمبهماعلىيتوقفأنغايتهالسمع

تعالىاللهأنبهيعلمبمايعلمذلكبل!ك!وو،الرسولصدقبهايعلمالعقلية

كانوإذاذلك،وأمثالبالآياتللرسولوتصديقهالصانعإثباتمثلأرسله

بالسمعالعلمتوقفبمعنىلا،للنقلأصلاالمعقولاتجميعتكنلمكذلك

منكثيرعندسيمالاذلك،بغيرولا،صحتهعلىالدلالةبمعنىولاعليها،

وأأصحابهمنوكثير،قوليهأحدفيكالأشعري-أكثرهمأوالإثباتمتكلمة
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الثافط:الفصل

الاثمهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

:يقولونالذين-وافقهمومنبعدهومنالجوينيالمعاليأبيكالأستاذأكثرهم

الرسولتصديقمجرىتجريالتيالمعجزاتظهورعندالرسولبصدقالعلم

العقليالعلممنالرسولبصدقالعلمعليهيتوقفمافحينئذ.ضروريعلم

قدكما-متنوعةكثيرةطرقلهالرسولبصدقالعلمأنمعيسير،سهل

للسمعالمعارضكانفإذاذس!يحو،-الموضعهذاغيرفيعليهالكلامبسط

قدحافيهالقدحيكنلمعليهالسمعبصحةالعلميتوقفلاماالمعقولاتمن

فيقدحابعفالعقلياتفيالقدحوليس،واضحبينوهذا،السمعأصلفي

منيلزمولاجميعها،فيقدحاالسمعياتبعضفيالقدحليسأنهكماجميعها،

بعفالسمعياتصحةمنيلزملاكماجميعها،صحةالعقلياتبعضرصحة

معرفتناعليهاتبنىالتيالمعقولاتصحةمنيلزمفلاوحينئذجميعها،صحة

عنفضلاتلك،فسادهذهفسادمنولا،المعقولاتمنغيرهاصحةبالسمع

المعقولاتصحةمنيلزمإنه:يقالفكيف،للسمعالمناقضةالعقلياتصحة

يعلمبهمافإن،!؟للسمعالمناقضةالمعقولاتصحةللسمعملازمةهيالتي

بالسمعالعلميوجدلابالسمعللعلملازمبهإلاالسمعيعلمولاالسمع

للسمعوالمعارض،بالسمعالعلميستلزمبهوالعلمله،ملزوموهو،بدونه

ثبوتالشيءملازمثبوتمنيلزمإنه:عاقليقولفهلله،منافلهمناقضر

.؟ومعارضهمناقضه

فيمتماثلاواحدنوعاكلهاالعقلياتجعلالقولهذاصاحبولكن

لالهالملازمبعضهاصحةيستلزمإنماالسمعأنومعلومالفساد،أوالصحة

حقمنهعقلياتيسمىماأنعلىمتفقونوالناسله،المنافيالبعضصحة
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافكا:الباب

والبدعةايأهواءأهلشبهنقضفي

بهللعلملازمفهووموجبابالسمعالعلمفيشرطاكانوما،باطلومنه

صحتهفيشرطابعينههويكونأنيمتنعفإنهالمناقفله،المنافيبخلاف

تقديممنيلزملاأنهفئبتمناقفا،يكونلاالملازمفإنلثبوته،ملازما

.(1)"أصلهفيالقدحالجملةفيمعقولإنهيقالماعلىالسمع

الثافا:الوجهومن

والنقل-العقلبينالتعارضوجودإمكانادعىأنبعد-الرازيأن

تقديممعآ،إلغاؤهمامعأ،والنقلبالعقلالعمل:رباعيةذلكبعدالقسمةجعل

الأولىالثلاثةالأقسامأبطلوقد،النقلعلىالعقلتقديم،العقلعلىالنقل

الرابع.بالقسمالعملهوالواجبأنإلىذلكبعدليصل

المقدمةمنذكرهماعلىالنقلعلىالعقلتقديموجوبهناالرازيفبنى

فيوالنقلالعقلبينالتعارضوجودعندالأقسامحضروهي:،قبلهالتي

ذكرها.التيالأربعةالأقسام

بنقضالرازيإليهتوصلالتيالنتيجةتيميةابنالإسلامفنقفشيخ

مسقمغيرالتقسيمأنفبتن،التقسيمحصر:وهيعليها،اعتمدالتيالمقدمة

ذلك:فيقالهومما،عليهئييمايصحلمالتقسيميصحلموإذ،مستقيمولا

منإذ،الأربعةالأقساممنذكرتهفيماالقسمةانحصارنسلملا:يقال"

:أخرىوالسصيتارةالعقلييقذم:يقالأنالممكن

قذم.قطعيا:كانفأيهما

.(19-1/98)رضلتعاادرء(1)

http://www.al-maktabeh.com



الثاني:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

.التعارضفيمتنع:قطعيينجميعاكاناوإن

.المقدمهوفالراجح:ظنيينكاناوإن

وأمطلقاالسمعيأومطلقاالعقليتقديممنلابدأنهالمدعيفدعوى

منليسقسمهنابل،باطلةدعوى؟النقيضينرفعأوالنقيضينبينالجمع

.(1)"فيهريبلاالذيالحقهوبل،ذكرناهكماالأقسامهذه

!ح!!!!6!ص!

.(1/78)رضلتعاادرء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفي

السابعالمبحث

إليهاالاحتمالبتطرقالشبهةدليلدلالةنقض

عليهاتوزدأن:الشبهةصاحببهيستدلالذيالدليلدلالةبهتنقضرمما

صاحببهاستدلالذيالمعنىذلكعلىدلالتهاتنفيالتيالاحتمالات

به.القطعسبيلعلىالشبهة

ادعاهاالتيالدلالةإضعاف:-عزيزةفائدةكونهامع-لذلكفائد؟وأدنى

؟دلالاتعدةيحتملالدليلكانإذاأنهببيانوذلك،الدليلفيالشبهةصاحب

غيرها؟،دونالقطعسبيلعلىلإحداهايستدلأنالشبهةلصاحبسؤغالذيفما

صحةغيرهودعوىذكرهاالتيالدلالةصحةدعواهبينذلكفيفرقلاإذ

الاحتمالاتكونذلكإلىأضيفلوثم،الدليلذلكيحتملهالذيالاحتمال

لهذاماغيمالشبهةصاحبذكرهاالتيالدلالةمنأقوىتكونقدئذكرالتي

الذيالصحيحالاحتمالببيانذلكأئبعوإذا،والقوةالوجاهةمنالمسلك

النقف.فيوأقوىأولىذلككانالأدلةلهتشهدأونفسهالدليلعليهدل

:الأخرىالعلومفينظائرلهالمسلكوهذا

خيهمولاكذبهأوبصدقهيمطعولمالمجهولخبرزذ:الحديثأهلفعند.

:الاحتمالانفيهيستويبحالهأوبعينهللجهللأنه؟قبولهولامطلقأحديثهبرد

الآخر)1(.علىلأحدهمامرخحولا،والغفلةوالضبط،والكذبالصدق

.(2/132)المنيرالكوكبشرحانظر:(1)
http://www.al-maktabeh.com



الثافط.الفصل

الهمم!سةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

معنيينيحتملالذي-بالمجملالعملعندأنه:الأصولأهلوعند.

المعانيلأحدمرجحاتأوقرائنهناكهلأولأ:ينظر:-السواءعلىفأكثر

القاعدة":القرافيقال،(1)هبالاستدلالتركوإلابها،عملوجدتفإنأولا؟،

صارال!واءعلىاحتمالينمختملاكانإذاالشرعصاحبكلاتمأن:الثانية

.(2)"الآخرمنأولىأحدهماعلىخفلهوليسفخقلا،

الدليلدلالةعلىتوزدالتيالاحتمالاتأنمعرفةهنا:المتعينمنأنهإلا

يكونوبدونهما،شرطانفيهايجتمعأنيجبالشبهةصاحببهاستدلالذي

وهما:لها،وزنلاساقطةالاحتمالاتوتكونضلالأ،أوخطأالاحتمالاتالراد

قويةاحتمالاتالدليلدلالةعلىتوزدالتيالاحتمالاتتكونأن:الأول

تكونأنلاواعتضدت،القرائنبهااحتفتقد،-نفسهافي-معتبرةصحيحة

علىمبنيةأوضعيفةأونفسهافيمقبولةغيركانتسواء-احتمالاقيأي

الدارمي:قالكما،البدعأهلصنيعهوذلكفإن،-والفرضالظنمجرد

اجتهادتعالىاللهصفاتفييجوزلاأنههذاكتابكصدرفيأيضا"وادعيت

بهتتخطىاجتهادكقباحةمنحتى،الرأيأقبحفيهاتجتهدوأنت.الرأي

فييحتمللاأنهكتابكفيتذكرأؤلم،!الخطأإلىوالصواب،الباطلإلىالحق

مأأنتأمصيبتدريلابمافيهتخوضفكيف،؟فقطالصوابإلاالتوحيد

وهو،ويصيبيخطئوالظن،بالظنالتوحيدتفسرنراكماأكثرلأن،مخطئ

كذا،صفاتهفيويحتملتفسيرا،كذاويحتملكذا،تفسيرهفييحتمل:قولك

.(8)صالفقهأصولفيمذكرةانظر:(1)

.(3/263)الفروقأنواءفيالبروقأنوار(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

عندطنوالاحتمالوكذا.كذاكلامهفيويحتملذلك،خلافويحتمل

ألواناصفاتهمنصفةفيدثهتدعيحتى،مبينغيرورأي،يقينغيرالناس

فتختاره،ذلكمنالصوابعلتقفلايحتملها،أنهكثيرةووجوهاكثيرة

.(1)"؟صفاتهتجهلدائبوأنتالتوحيدصوابإلىالنالهم!تندبفكيف

بدليلالمستدل":تيميةابنالإسلامشيخيقولالشرطلهذاالتقعيدوفي

وينفيه،الاحتمالاتمنالجهالبقلوبيخطرقدماكليذكرأنعليهليس

ريبولاينقدح،ماالاحتمالاتمنينفيأنعليهوإنماله،نهايةلاهذافإن

فيالسببهوهذاولعل،الأحوالباختلافيختلفالاحتمالاتانقداحأن

غيرهيحتاجمالاينفيهاالتيالاحتمالاتمنالأدلةفييذكربعفالناسأن

التيالفاسدةوالمعارضاتالأسولةأنكما،لهضابطلاهذاولكن،ذلكإلى

الخواطربابمنهذافإنلها،نهايةلاالأدلةعلبعفالناسيوردهاأنيمكن

وألناظرذلكمثلوقعإذالكن،تعالىاللهإلاأحديحصيهلاوهذا،الفاسدة

وإرشادهلخلقههدايففإنذلك،فسادلهيبينماالهدىمنييسرالثهفإنمناظر

قصدالهوطلبهمالهدىقبولهموبحسبذلكإلىحاجتهمبحسبهولهم

.(2)"وعملا

القوةفيمساويةالدليلدلالةعلىتوزدالتيالاحتمالاتتكونأن:الثاني

إماالقوةأوالمساواةوتكون،أقوىأو،الشبهةصاحبذكرهاالتيللدلالة

أضعفاحتمالاتتوزدأنيصحفلا،أخرىأدلةباعتبارأونفسهالدليلباعتبار

.(2/798)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(2/36)التعارضدرء(2)
http://www.al-maktabeh.com



الثائ:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

بالأضعف.يعازضلاالأقوىلأن؟الشبهةصاحبذكرهاالتيالدلالةمن

فييقدحلاالمرجوحالاحتمال":القرافيقالالشرطلهذاالتقعيدوفي

التخصيميىاحتماليلتطزقيكفهاالعموماتدلالةل!قطتوإلاالففظ،دلالة

والاشيرافيالمجاراحتقاللتطرقيال!معئةالأدلةجميعدلاتةتسفكابلإليها،

يوجمبالذيالاحتمالأنحينئذفتغتن،باطلذلكلكن،الألفاظجميعإلى

.(1)"فلاالمرجوحأفا،المقاربأويوا!ملاالاحتمالهؤإنماالإجماذ

المسلك:هذااستعمالفيهايكثرالتيالأبوابومن

المتشابهوصفأسبابمنفإن:والسنةالكتابفيالمتشابهأبواب.

تركيبهأووضعهأصلفياللفظاحتمال-سابقموضعفيتقدمكما-بذلك

منبدليليالشبهةصاحباستدلفلو،معنىمنأكثزبعفاستعمالاتهفي

الأخرىالمعانيعليهدتأولي؟يهواهالذيالمعنىعلىدلالتهوقضرالمتشابه

الدليل.ذلكيحتملهاالذي

تعالى:قولهمثلفيالواردة)جعل(بكلمةالجهميةاستدلال:أمثلتهومن

)جعل(أن:بدعوى؟مخبوقالقرآنأنعلى13:الزخرف9(تاعريياقزةإتاجعقتنما!

خلق.:بمعنى

الأخرالمعانيعليهاأوردبأن،الدلالةهذهأحمدالإمامعليهمفنقض

الثه:قالفإذا":وقالوالتصيير،كالتسمية،العربلغةفيالكلمةتحتملهالتي

.(3/263)الفروقأنواءفيالبروقأنوار(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

حجةفبأي)خلق(؟معنىغيرعلى)جعل(:وقال)خلق(،معنىعلى)جعل(

.(1)")خلق(؟معنىعلى)جعل(:الجهميقال

لاالمجتهدوفعل":القيمابنقال:المجزدةوالأئمةالصحابةأفعال.

رجوعأوتأويلأوغفلةأوسهولاحتمال،-الصحيحعلى-قولهعلىيدل

.(2)"انتبهلهنبهفإذا،مفسدتهيعلمولاالشيءالرجليفعلماوكثيرا،ونحوه

الفلاسفةمنوالبدعةالأهواءأهليستعملهاالتيالمتشابهةالألفاظ.

والصوفية:الكلاموأهل

وقوعالصفاتإثباتمنيلزم":قولهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

قلنا:،"ممكنةالحقيقةتلكفتكونالإلهيةالحقيقةفيالكثرة

لاحتمال؟يلزمفلا:خارجيسببإلىالحقيقةتلكاحتياجبهعنيتمإن

لذاتها.الواجبةالذاتإلىالصفاتتلكاستناد

الذاتتلكعلىثبوتهافيالمخصوصةالصفاتتوقفبهعنيتم!ان

.(3)"؟المحالفأين،نلتزمهممافذلك:المخصوصة

ماعلىبهاللاستدلالوالبدعةالأهواءأهلبهايتفردالتيالتقسيمات.

السابق.المبحثفيذكرهسبقكما:والسنةالكتابيخالف

.(24-22):عوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:(1)

.(9/462)داودأبيسننعلىالقيمابنحاشية(2)

.(2/131)الجهميةتلبيسبيان(3)

http://www.al-maktabeh.com



الثائ:الفصل

الاث!هةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

الثامنالمبحث

الشبهةصاحبإليهذهبماإلىسبقبمنالمطالبة

الشبهةعلىاستدلإلهفياذعاهماقفميمن

لكن،يراهمايذعيأحل!فكلنفسها،فييضبطهاضابطلهاليسالدعاوى

تصخماإلىاستنادهاهو:ووجاهتهاوقؤتهاوقبولهاالدعوىصحةفيالشأن

فييذعيأنأحل!لكلكانذلكيكنلمولو،معتبرةصحيحةضوابطوفقبه

الرسالاتلبطلتبل،الشريعةأمورمنشيءللناساستقامومايشاء،مااللهدين

السماوية.الكتبوتركتالشرائعوأهملت

دلالضهأنوادعىبدليلي،والبدعةالأهواءأهلمناستدلفمن؟ولذلك

،دعواهبهيصححبمامطالبته:استدلالهينقضماأقوىمنكان؟باطلهعلىتدذ

ريحوأقاويلكم":الدارميقالكمابشيء،ليستمجردةدعوىكانتوإلا

مستفيفثابتبأثرفيهاتأتواأنإلاشيء،منهاأحدايلزمولابشيء،ليست

.(1)العنهمرويناماكاستفاضةالأمةفي

الشبهةصاحبإلىالمطالبةتوخهت:بالدلالةيتعلقهناالأمركانوحيث

الأمريخلوفلا،الدليلذلكفيادعاهاالتيالدلالةقفمإلىسبقهمنيذكربأن

الاتية:الحالاتإحدىمن

.(97):عالجهمية)1(الردعلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

نقضفيكافيأذلكفيكون،الفهمذلكإلىسبقهالبتةأحدأيذكرلاأن:الأولى

.المسلمونعليهأجمععماوالخروجالشذوذفيوإغراقهحجتهوسقوطدعواه

تذاةتل!:تعالىاللهقولفيالمريسيأيهادعواكوأما":الدارميقال

مقتور،ورزقموسعرزق:رزقاه"تفسيرهما:فزعمت،164:المائدةا(قئس!ويماني

خرجتفقد،رزقاه:-عندك-(تذاة!:فقوله."حرامورزقحلالورزق

لغاتجميعومنالفقهاءيفقههماحدمنأوكلهاالعربيةحدمنالتأويلبهذا

،؟والفارسيةبالعربيةالعلمأهلمنرويتهوعمنتلقفتهفممن،والعجمالعرب

العلمأهلمنأحدانعلمولا،عربيولاعجمييعقلهلابمحالجئتفإنك

منقأثرههذاتفسيركفيصادقاكنتفإنالتفسير،هذاإلىسبقكوالمعرفة

.(1)"المدلسينمن-بهماكفركمع-فإنكوإلا،عربيةصاحبأوعلمصاحب

إليهئلتفتولاذلكفيلهيؤقيلاممنويكون،سبقهمنيذكرأن:الثانية

العامة:التحقيقعندبهموالمراد،ذلكفهمواالمسلمينأنيدعيكمنفيه،

.لدعواهولالفهمهقيمةفلا،ونحوهموالحفال

،؟"الأعظمالسواد"من:الجهالسألتلو":راهويهبنإسحاققال

وطريقه،ه!ك!النبيبأثرمتمسكعالمالجماعةأنيعلمونولا،الناسجماعةلهتمالوا:

.(2)"الجماعةتركفيهخالفهومن،الجماعةفهووتبعهمعهكانفمن

.(422-1/142)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(2دلا9/9)الأولياءحلية!لا()

http://www.al-maktabeh.com



الثافط:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

والبدعةالهوىفيشاكلفعلىهوممنويكون،سبقهمنيذكرأن:الئالثة

مثله،كانمنإلىفيهايستندلأنهلها؟قيمةلاساقطةدعواهفتكون:والمذهب

الدلالة.تلكفيدعواهمإلىسبقهممنيذكروابأنأصلأمطاتبونوكلهم

يعني:أبالحديثأقررت:-المريسيأيها-لكفيقال":الدارميقال

الحديثفأخذ،الثهرسولعنوثبتهأالآخرةفيرتهمالمؤمنينرؤيةحديث

ولخصه،فأوضحهبالحديثالتفسيرقرنقداللهرسولأنيقابحلقك؟

رؤيةأنهفأخبرمقالا،فيهلمتأوليدعلمحتىواحد،إسنادجميعايجمعها

فيهفالتفسير،-مشبهةبجهلكتسميهمالذينهؤلاءتوهمكما-نصاالعيان

تأثرهأثرغيرمنالرسولفسرمابخلافتفسرهوأنت،الحديثمعمأثور

تفسيريتركالأغوياءمنغويوأيالأشقياءمنشقيفأيمنك،أعلمهوعمن

الكتابناطقيصدقهالذيالعلماءعندالمعقولبحديثهالمقرونالثهرسول

.(1)"وأضلمنكأجهلهوعمنإلاتأثرهلاالذيالمحالتفسيركيقبلثم

عنوكنيت،صفوانبنجهمتأولكماالعرشفيتأولتوكذلك":وقال

آنغستثي(خ!آ!تصتؤئ:قولهتفسيرأن:باسمهتصرحولموزعمائكبعفعلمائك

هذاعفرويتالذيهذاأنظهريكبينمنتيري،عليهاستولى45إ::الأعراف1

لكفسرناوقدالسفهاء،أحدأنهحولكمنيدريولاالعلماء،أحدالتفسير

منوبعدهالمذهبهذااستحالةفيهلكوبيناالكتابهذاصدرفيتفسيره

هوالعلماءأمن:نعرفهحتىالمفسرهذارأسعنفاكشف،والمعقولالحق

.(1/036)المريسيعلىالدارمينقض(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

.(1)"مفأخبثهوعفنأوالمريسيعنإلاتأثرهلافإنكالسفهاء؟،منأم

دعواهفئعاقل،المعتبرينالعلمأهلمنويكون،سبقهمنيذكرأن:الرابعة

نقفاستدلالفيالسنةأهل)منهجمبحثفيذكرهاسبقالتيبالمسالك

ومن،(الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهل

جمهورمخالفةوعدم،العالمذلكإلىالإسنادصحةبإثباتيلرمأن:ذلك

ذلك.وغير،لهالعلماء

المعنىعلى-مجاهدعنصحتلوهذهدعواكملأن...":الدارميقال

صحتقدالتيالآثارهذهمعإليهالقوذمدحوضأكان-إليهتذهبونالذي

وأصحابهاللهرسولآثاروتركغ،...التابعينوجماعةوأصحابهالثهرسولعنفيه

منالمشتبهاتباعأنفسكمألزمتمفكيف،...؟مذهبكمخالفتإذوالتابعين

وأصحابهالثهرسولآثارعمنالمنصوالصحيحوتركتموحدهمجاهدآثار

.(2)"...الحقعنوشذوذريبةمنإلاالتابعينمنمجاهدونظراء

ورث!!!6!ص!

.(155-1/055)المريسيعلنقفالدارمي(1)

.(129-128):عرالجهميةعلىالرد(2)
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الثافط:الفصل

ةك!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

التاسعالمبحث

الاستدلإلفيالواقعوالضدليسالضلبيسبيان

دلال!هاأوالشبهةبدليل

:البابهذافيالمتقزرةالقواعدمن

بالباطل،الحقوخلطالاشتباهمنفيهالماإلابذلكشقيتماالشتهأن.

وفيهاإلاشبهةمنفما،142البقرة:9(بآلتطليأئحفؤلاتئبس!وأ!:تعالىقالكما

وتدليس.تلبيس

علىمعتبرصحيحبدليليالاستدلاليمكنهملاوالبدعةالأهواءأهلأن.

وبدعتهموهواهمحقا،إلاتكونلاالصحيحةالأدلةلأنوبدعتهم؟هواهم

التلبيسمنبشيءإلابهاالاستدلالإلىسبيللهمفليسحقا،ليستباطل

والتدليس.

التلبيسببيانالشبهةصاحبادعاهاالتيالدلالةئنقض،عليهوبناء

جهتين:منالشبهةصاحبمنفيهاالواقعوالتدليس

حتىبهقامالذيوالتلبيسوالتدليس،الدليلمعتعاملهطريقة:الأولى

منها:جدأ،كثيرةصورلهوهذابه،الاستدلاليمكنه

المحكم،دونالمتشابهتتتعأنبعدجاءإنمابالدليلاستدلالهيكونأن.

له.تشهددلالتهأنادعىثم

إغفالهبعدجاءإنماقولهعلىيدذقدالذيبالدليلاستدلالهيكونأن.

بعينها.المسألةتلكفيالواردةالأخرىالأدلةإهمالهأو
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الهممنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

)كالحديثالدليلصحةدعواهفيأولأودلسلتسقديكونأن.

يصخ.لادليلالأمرواقعفيوهو،بهاستدذثم،(والإجماع

الخاصةكالسنة،الشرعأمورعلىبهالاستدلاليصحلابمايستدذأن.

عمومأ.ص!+النبيسنةمنكونهامستغلأ،الجبفيةأفعالهمنكانتأو!وبه

حتىبهقامالذيوالتلبيسوالتدليس،الدلالةمعتعاملهطريقة:الثانية

منها:صور،لهوهذا،وبدعفهواهيوافقكما!اظهارهعرضهايمكف

وضعهافيبعفألفاظهكونمستغلأ،يحتمللاماالدليليحقلأن.

.ادعاهالذيالمعنىعلتدلقدالعاماللغوي

يصح،لمإليهالسندلكنبهاقالأوبها،يقللممنإلىالدلالةينسبأن.

العلم.أهلبهاقالقدالدلالةتلكأنادعىثم،كلامهبترأو

دلالةأنهاموهمأ،والشروطالأركانمكتملةغيربدلالةيستدلأن.

.معتبرةع!حيحة

مواضعهافيذكرهاسبقجدا،كثيرةنماذجهالمسلكهذاأنيظهروبذلك

قبل:منيذكرالماللذينالنموذجينبهذينهنافأكتفي؟البحثهذامن

فيمانفسهعلىناقفمأالأولمذهبهإلىالمعارضعادثمدا:الدارميقال

قالواإن:فقالوالمريسيجهمببعفكلامفاحتج،الأولىالمسألةفيتأول

مكانوفيمكاندونمكانفيحلولاأردتمإن:لهمفالجواب،؟اللهأين:لك

لامكانوبكلالعرشعلىلأنهذلك؟عنالمتعاليفهوالمخلوقونيعقله

.(أين)بيوصف
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الثافط:الفصل

الاثص!سةعلىالدليلبدلالةا!لتعلقةالقواعد

وتلبيسمنككلفةفهذه"كالمخلوق":قودكأما:المعارضلهذافيقال

بآياتالمؤمنونالمخلوقونيعقلهبمكانولكنهالعلماء،منأحديقولهلا

وعلمه،الأمكنةمنسواهامادونالسابعةالسماءفوقالعرشعلىوهو،الثه

ولمبالتهيؤمنلمبذلكيعرفهلممن،مكانكلفيهووبمنمكانبكلمحيط

.(1)"يوحدومنيعبدمنيدر

مصدقا،منهسلفلماكالمعتذرآخربكتابالمعارضقفىثم":وقال

فيلنفسهالرعاععندينالأنيريدلبعضمكذبا،ضلالاتهمنسبقلبعفما

حجة،بعدحجةنفسهعلىأقامبلعذرا،بهينلفلمعذرا،وسقطاتهزلاته

ازدادماالباطلوكذا،جرمهمنأعظمكتابهفيبهااحتجالتيحجتهوكانت

فادعىإخراجا،ضمائرهمنخفيولمااعوجاجا،ازدادإلااحتجاجالهالمرء

الثهأنهيعنيفهومخلوقغيرقالومن،مبتدعفهومخلوقالقرآنقالمنأن

غيرإنهإصابتهبعدقالإنثم،مصيبفهواللهغيرهوقالومنكافر،فهو

فهوجسممنخرجإنهقالوإن،مخلوقغيرإنهقولهفيجاهلفهومخلوق

غيروالقول،المتكلمغيروالكلام:قالكافر،فهومنهجزءإنهقال!انكافر،

معنى.لهمنهماواحدكلوالقارئوالمقروءوالقرآن،القائل

أحدثتولاعذرا،الأخيرهذابكلامكأثبتما:المعارضلهذافيقال

وتخليطوتدليسبتمويهمخلوقأنهوأكدتحققتبل،توبةبهضلالتكمن

.(085-1/075)المريسىعلالدارمىنقض(1)
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الهمهمنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةاثماهواءأهلشبهنقضفط

فسنرده،التمويهبعضيعقللامنعلىموهتقدكنتوإن،وتلبيسمنك

تنبيه:إلىاللهشاءإنذلكمن

عربييشكلافإنهلا:القائلغيروالقولالمتكلمغيرالكلام":قولكوأما

.سواهذواتهممنيخرجوالقائلالمتكلممنوالكلامالقولأنعجميولا

تأكيدمنكفهذا:"أصابفقداللهغيرالقرآنأنزعممن":قولكوأما

ثم،مخلوقودعوانادعواكفيالثهغيرشيءكللأن؟مخلوقبأنهوتحقيق

،"كفرفقد":مرةوقلت،"جهلفقدمخلوقغيرقالمن!:فقلتأيضاأكدت

هذا.منالمخلوقفيأوكدتوكيدفأي

؟"مبتدعفهومخلوقإنهقالمن":بعفكلامكفيفقلتراوغتثم

غيرقالمنكانإنلأنه؟يعلمونلاالذينالجهالعلىوتدليسامنكتمويها

فقولكمؤمنا،عالماعندكمخلوققالمنكانكافراجاهلاعندكمخلوق

منحولكمنبهترضيأنتريدأنكغير،مذهبكفيلكينقاسلامبتدع

الأغمار.

كذلك،يقالفليس:"كافرفهوجسممنخرجأنهزعممن":قولكوأما

منخرجأنهنشكلاأناغير،-ادعيتكما-بهيتفوهأحداسمعتأراكولا

وفضولخرافاتواللسانوالفمالجسموذكر،سواهمندونوتعالىتباركالله

المتكلم.منيخرجالكلامأنأحديشكولاديننا،فينكلفهلمعنامرفوعة

أحدارأيناوما،الفضولتلكمنأيضافهذا:"منهجزءإنه":قولكوأما

المتكلم،صفةوالكلام،وتعالىالوصفهذاعنجلوالأعضاءبالأجزاءبصفه

الخالقمنالكلاميشبهولاوالبصر،والسمعواليدالوجهمنالصفاتيشبهلا
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الثاني:الفمهل

ةس!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

فيهتفسيراالكتابهذاصدرفيلكفسرناوقد،الصفاتسائروالمخلوق

الثه.شاءإنشفاء

-كمااللههونقوللافإنا:"كفرفهواللههوالقرآنقالواإن":قولكوأما

الثهغيرشيءكلنقولأنفيلزمنااللهغيرهونقولولا،فيستحيل-ادعيت

شاءكمامنهخرجصفاتهمنوصفةالثهكلامولكف،-لزمككما-مخلوق

،مخلوقغيرصفاتهوجميعوسلطانهوقدرتهوعلمهبكلامهوالله،يخرجأن

عرشه.علىبكمالهوهو

علىمعنىمنهشيءلكلإنوالمقروء:والقارئالقراءةفيقولكوأما

،!؟تقلدتهوكيفعليهوقعتأينمنندريلا،اللفظيةمذاهبأمرفهذاحدة؟

لكلبيناالكتابيطولأنولولا،!لفظيومرةواقفيومرةجهميأنتفمرة

ذلكومع،وأكثرتطولتقدأنيغيروالمقروء،والقراءةالقارئوجوه

فسرناماأناغير،جوابمنهالكثيريستقملمخرافاتوتخطيتاختصرت

.(1)املنذرومانأتيمالصوابالموفقوالثهنفسر،لمماعلىيدلمنه

رح!!!!6!ح!

.(009-2/894)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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الثالثرالفعلىهم!

المقابلة

مباحث:أربعةوفيه

بالمقابلة.المراد:الأولالمبحث.

والباطل.الحقبينالمقابلة:السافيالمبحث.

مطالب:أربعةوفيه

ومصدرالباطل.،مصدرالحقبينالمقابلة:الأولالمطلب-

والحق.،الشبهةفيالمتق!تنالباطلبينالمقابلةالثافي:المطلب-

والسلف.والسنةوالكتاب،الشبهةصاحببينالمقابلة:الثالثالمطلب-

منه.أعلمهوومن،الشبهةصاحببينالمقابلة:الرابعالمطلب-

البتنة.الواضحةوالأصولالشبهةبينالمقابلة:الثالثالمبحث.

.والضلالالباطلأهلوأقوالالشبهةتضمنتهمابينالمقابلة:الرابعالمبحث.

مطالب:أربعةوفيه

.والضلالالباطلأهلأقوالعنمأخودالشبهةتضمنتهما:الأولالمطلب-

.والضلا!الباطلأهلأقوالجنسمنهوالشبهةتضمنتهما:الثانيالمطلب-

أهلأقوالمنجنسهمنهومماأعظئمالشبهةتضمنتهما:الثالثالمطلب-

.والضلا!الاطل

علىوالضلالالباطلأهليتجرألمالشبهةتضمنتهما:الرابعالمطلب-

بمثله.الإتيان
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المقابلة:الثالثالفصل

الثالثالفمل

المقابلة

الأولالمبحث

بالمقابلةالمراد

:اللغويالمعنىأولأ-

المزيدالثلاثي-)قاغل(:وزنعلى-()قاتلالفعلمصدر:المقابلة

،واللاموالباءالقاف:مادتهوأصلفقاتقة(،-يقابل-)قاتل:يقال،بالألف

،ءللشيالشيءمواجهةعلىكلهاكيمهتدل،صحيحواحدأصل!وهو:

الحديثبصددنحنبماتعققلهاالتيمعانيهومن،(1)"ذلكبعدويتفزع

تليجعلتهالشيء(:و)أقتفته،(2)مثله:(و)التقابل،المواجهة:()المقابلة:عنه

لهتلاممذلكو)فعلعازضه)3(،الكتات(:و)قاتلواتجقه،و)قاتقه(:قباتته،

واحدكللأن)فيمامين(؟لهبالينلهاجعلت:(النعلو)قابلت،مواجهة:أي

الآخر)4(.علىيقبلمنهما

.(5/15)اللغةمقاييسمعجم(1)

.(6/75)الصحات!!لا()

.(1135):صالمحيطالقاموس(3)

.(5/52)اللغةمقاييسمعجم(4)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

المراد:المعنىثانيآ-

:بعفالعلومفياصطلاحيمعحىللمقابلة

بأصلهنسخهبعدالمنسوخمقابلة:الحديثأهلعندبهاالمرادفالمعنى

منهاالمنسوخللنسخةمطابقأالمنسوخالكتابليكونمنه؟ن!يمخالذي

ونحوهما.والتحريفكالسقطالخطأمنوسالمأ

بمقابلتهاووثقتحققنسخهأوشيخهبأصلنسختهيقابلأن:وطريقته

حرفجاءفإذافيه،فينظر،المأمونالثقةمعلذلكمقابلتهوتكون،بالأصل

هويتولىبأننفسهمعالمقابلةتكونأوذلك،يحققحتىمعهنظرمشكل

واسطة،الشيخكتابوبينبينهيكونولاوالأصلالنسخةبينالمقابلةبنفسه

منويقينثقةعلىيكونحتىحرفاحرفابنفسهالأصلمننسختهفيقابل

العارفالثقةنسخعلالاعتمادفيينخدعولاله،ومطابقتهابهمعارضتها

.(1)ويصححيقابللممابيدهنفسهنسخعلىولا

معانيأومتوافقينبمعنيينيؤتىأن:البلاغةأهلعندالمرادوالمعنى

خلاف:بالتوافقوالمراد.الترتيبعلىيقابلها،أويقابلهمابماثم،متوافقة

ثموضديهما،أكثرأومتوافقينشيئينبينتجمعأن:المقابلة:وقيل.التقابل

ؤأتفئ!آعطئ!فأقاضن:تعالىكقولهضده،هناكشرطتشرطاهناشرطتإذا

يفعترئ!،ق!تنتيرة!بآلهئتئيهذب!ؤآشتتغتئمخلقنؤآما!لقيترى،!فت!نتيرةبآلح!تقؤعذق

معجم،(16.-158):صالسماعوتقييدالروايةأصولمعرفةإلىالإلماعانظر:(1)

.(154-054):عالأسانيدولطائفالحديثمصطلحات
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المقابلة:الثالثالفصل

جعل؟والتصديقوالاتقاءالإعطاءبينمشتركاالتيسيرجعللما؟!10-5الليل:أ

والتكذيب.والاستغناءالمغعوهيتلكأضدادبينمشتركاالتعسير()وهوضده

ققتقححكوأقييلأ!:تعالىكقوله،باثنيناثنينمقابلةمنالمقابلةت!ركبوقد

ومقابلة،بأربعةأربعةومقابلة،بثلاثةثلاثةومقابلة،182التوبة:9(يميراؤلتبتكو(

.(1)بخمسةخمسة

مستعملهوومااللغويالمعنىأصلبينيجمعماهوهنا:المرادوالمعنى

ويجغل،متقابلينبطرفينيؤتىأن:وهو،والأدبالحديثأهلاصطلاحفي

بأحدهما:أو-جهتينمنأو-باعتبارينفيهماينظرثمللآخر،مواجهأأحدهما

.ومغايرةمخالفةأو،وموافقةمطابقة:منالطرفينبينماباعتبار.

الآخر.عنأحدهمافيهايفترقالتيالأمورمنالطرفينبينماوباعتبار.

الحكمتوجيهضوئهاعلىويكون،المقابلةهذهنتيجةفيذلكبعدينظرثم

وذمأ.ومدحأ،وضعفأوقوةوردأ،وقبولأوبطلانأ،صحة:الطرفينأحدإلى

أمرين:بتحققإلاوتصخالمقابلةهذهتتئمولا

موافقةمنبينهمامامعرفةيمكنلاإذ،الطرفانعليهيشتملمامعرفة-1

والأوجهالمعانيمنطرفكلعليهيشتملمامعرفةبعدإلاذلكوغيروافتراق

ذلك.وغير

الطرفين.بينوالموازنةالمقابلةبهاتتئمالتيالمعاييرمعرفة-2

الشبهةنقض:أمرانفيهيجتمعالشبهبابفيالمقابلةمنهجأن:يظهروبهذا

.(323-132)صالبلاغةعلومفيالإيضاحانظر:(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

بالموازينعنهاخارجةبأمورونقضها،الباطلمنعليهتشتملبماداخلهامن

.المعتبرةالصحيحةالشرعية

:جم!نملاهذافيط!*ثالثآ-

دليلين:منهاأذكر،كثيرةأدلةالمنهجهذافيالأصل

يمنتذغوئآلذليئ%إ7*هتقآشتععوأل!مضحيبآلاسىتةتها!:تعالىقوله-1

ضحع!%شةي!متتنقذوةلألثئثاآلدلآبيتصفتهموإنئهصأجتمعؤاؤتيىذلهاباتخلقليالقآلتو؟وت

بنالقا،173:الحج9(تقيرت!سبزآلتةإنقذيىب!حقآلتةلهذروأقا!ؤأفظلوبآلطالمب

!تة!ا:-عابديهاعقولوسخافةالأصنامحقارةعلىمنبهأ-تعالىيقول"كثير:

(7*هت!قآشتيعوأبهالمشركونبالتهالجاهلونيعبدهلما:أي(تتل!يبآلتاسى

آختمعؤاؤتيىذصلمحابا!ففوألقآلته3وتينتذغوئآلزليئ!إصوتفهمواأنصتوا:أي

علىيقدرواأنعلىوالأندادالأصناممنتعبدونماجميعاجتمعلو:أيئهصو(

قمتفئهئم!قانأيضأ:تعالىقالثم،...كلذعلىقدرواماواحدذبابخلق

أبلغبلواحد،ذبابخلقعنعاجزونهم:أي(يحهلأي!تصتنقذوةشئثاآلذلآب

عليهاالذيمنشيئأسلبهالومنهوالانتصارمقاومتهعنعاجزون:ذلكمن

منوالذبابهذاذلك،علىقدرتلمامنهتستنقذهأنأرادتثمالطيبمن

قال(ؤآلخطلوبآلطايمب!صععص%:قالولهذاوأحقرها،الثهمخلوقاتأضعف

وهوجرير،ابنواختاره،الذبابوالمطلوبالصخ،الطالب:عباسابن

ثمالصخ،والمطلوبالعابد،الطالب:وغيرهالسديوقال.السياقظاهر

معهعبدواحينوعظمتهاللهقدرعرفواما:أي(قذيىهحقآلتةلهذروأما!:قال

!كيز(تقيرتآلتة!انوعجزهالضعفهاالذبابتقاوملاالتيهذهمنغيره

:أي(يركيز!:وقوله،...ءيشكلخلقوقوتهبقدرتهالذيالقويهو:أي
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المقابلة:الثالثالفعط

وهو،وسلطانهلعظمتهيغالبولايمانعفلا،وغلبهفقهرهشيءكلعزقد

.(1)"القهارالواحد

لرخليشقغاؤزجلأمتمتتبهعممونلثزكأءيخيهزخلأقثنآدتهض!زب!:تعالىقوله-2

مثلهذا":القيمابنقال،129الزمر:أ(لالهغلمونأكتز!تلق!لأاتخديتوينتتترلايئهل

جماعةيملكهعبدبمنزلةفالمشركوالموحد:للمشركسبحانهالثهضربه

بعبدشتهشتىآلهةيعبدكانلمافالمشرك،...متشاحونمختلفونمتنازعون

والموحد.أجمعينرضاهميبلغأنيمكنهلاخدمتهفيمتنافسونجماعةيملكه

وعلملهسلمقدواحدلرجلعبدكمثلفمثلهوحدهاللهيعبدكانلما

بلفيه،الخلطاءتشاحنمنراحةفيفهو،رضاهإلىالطريقوعرفمقاصده

عليهوشفقتهلهورحمتهبهمالكهرأفةمعفيهتنازعغيرمنلمالكهسالمهو

أبلغمنوهذا.؟العبدانهذانيستويفهل.لمصالحهوتوليهإليهوإحسانه

إليهوالتفاتهوإحسانهمعونتهمنيستحقواحدالخالملمالكفإن؟الأمثال

.(2)"المتشاكسينالشركاءصاحبيستحقمابمصالحهوقيامه

ثم،طرفينبينيقاتل:الآياتمننحوهماكانوماالآيتينهاتينففي

عبارةأخصرفيالباطلبهيرذماأبلغمنذلكويكونبينهما،الموازنةتعقد

وإزهاقهالباطلنقضفيكافيةبمجردهاالمقابلةهذهأنحتى،إشارةوأقوى

وطريقةونتيجتهامفمونهافيعنهتتحدثماإذ؟تعليقمزيدإلىالحاجةدون

السليمة.والعقولالفطرلهئسفممماهوفيهاالموازنة

.(288-3/287)العظيمالقرآنتفسير(1)

.(1/122)الموقعينإعلام(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

وتطبيقأوكيفيةتأصيلآ)المنهجلهذاالتقعيدفيرأيتماأبدعومن

ناظرني:الذيالمناظرليفقال":الدارميالإمامقالهما:(وتمثيلآوتدليلأ

عليعنرويتالذيوهذا،باسمهمالجهميةإكفارفيمنصوصةإرادةأردث

.؟الزنادقةفي!

ومرادواحدمعنىإلىويرجعانواحد،أمرهماوالجهميةالزنادقة:فقلت

صنفكليشبه!انماببعف،بعضهممنهمبقومأشبهقوموليسواحد،

فيكونشيءفيخاصاالقرآنبعضري!زلكانفقد،وصنفهمبجنسهموجنس

أصحابزمنفيجهموأصحابجهميظهرفلم،أشبههومامثلهفيعاما

كانواولو،عمسمىمنصوأثرفيهاعنهمفيروىالتابعينوكباراللهرسول

ظهرتالتيالزنادقة!عليقتلكمالقتلواآراءهممظهرينأظهرهمبين

بعفأظهردرهمبنالجعدأنترىألا،الردةأهلقتلكماولقتلوا،عصرهفي

خليلاإبراهيميتخذلموتعالىتباركاللهأنفزعم،القسريخالدزمنفيرأيه

منرؤوسعلىالأضحىيومبواسطخالدفذبحهتكليما،موسىيكلمولم

استحسنوابل،طاعنعليهيطعنولمعائببهيعبهلم،المسلمينمنحفره

اللهرسولأصحابزمنفيهؤلاءظهرلووكذلكوصوبوه؟،فعلهمنذلك

وكماالزندقةأهلكسبيلالقتلإلاالقومعندسبيلهمكانماالتابعينوكبار

فيبالمدينةبعضهموظهر،وأحرقهعصرهفيمنهمظهرمن!عليقتل

المدينةواليعلىفأشاروا!عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدعهد

.(1)"بقتلهيومئذ

.(402-032):صالجهميةعلىالرد(1)
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ا!لقابلة:الثالثالفصل

الغانيالمبحث

والباطلالحقبينالمقابلة

الأولالمطلب

الباطلومصدر،مصدرالحقبينالمقابلة

واجبفهو،وصفاتهذاتهفيالحق"فهو:،الحق:سبحانهأسمائهمن

لشيءوجودولا،ذاتهلوازممنوجوده،والنعوتالصفاتكاملالوجود

والكمالوالجمالبالجلاليزالولايزللمالذيفهوبه،إلاالأشياءمن

ولقاؤه،حقوفعله،حقفقولهمعروفأ،بالإحسانيزالولايزلولمموصوفأ،

لهشريكلاوحدهوعبادته،الحقهوودينهحق،وكتبهحق،ورسولهحق،

.(1)"حقفهوإليهشيءوكل،الحقهي

ينتكؤتققلآزيكيمنآلحق!،وحدهوتعالىتباركاللههوالحقفمصدر

.!471:البقرة9(آثمئتريمن

تسويلإلامصدرهيكونولا،البتةاللهمنيكونفلا:الباطلوأما

تذتو.لضامضتذقابآلخيآتيهتبوآنرتتآإليلئ!:وهواهلإنساناوضلال،الشيطان

يحنجآءكعئاآقؤآءفتمتتيغؤلاآلتز\نرليمآتتتفرقآخئحمغتتهومهتيئاآتحخبيحن

.!48:المائدة9(آتحتئ

الرحمن-الكريمتيسيرمنالخامسبالجزءملحق-الحسنىاللهأسماءشرح(1)

(5/631-632).
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الحقبهاينضرالتيالحججأعظممنبذلكالعلتمسبحانهالثهجعلوقد

قآكتآلضحقلإلأآلحقتغدفماداآلحقزتبهؤآلئهقذل!!:تعالىفقال،وينقفالباطل

،!62:لبقرةاأ(زيهئمينلضأآتنماقيغلموئمنؤأاةلذيئآقآقا!،!23:يونس9(لضرمؤئ

مموآدئةيإتذلث!،4411:البقرةأ(زيهئممنالحقآتةلغلمونآنكحئبأولؤأآلذيمتوإن!

.!26:لحجا9(ق!بل!لعكآمموآآدئةوآتلئاللمموآءولليدمنلذلمحودنىماوأتلحتئآ

)وهو:الحقمصدربينالمقابلة:المقابلةبهاتعقدالتيالمسالكفمن

)وهو:الباطلومصدر،(الحكيمالعليمالعليالمبينالحقوتعالىتباركالثه

عقدوبمجرد،(مهينماءمنالمخلوقالناقصوالإنسان،الرجيمالشيطان

كانماأنالعقلأوالعلممندرجتهكانتمهماأحدلكليظهرالمقابلةهذه

الشيطانمنمصدرهكانماوأنريب،بلاالمقبولالحقفهواللهمنمصدره

محالة.لاالمردودالباطلفهو

الآخر:عنبأحدهمايكتفىوقد،الطرفانفيهايستعملقدالمقابلةوهذه

صاحبها،وضلالالشيطانإضلالمصدرهاالشبهةهذهأنيذكرفقد.

وتعالى.تباركالثههومصدرهلهاالمخالفالحقوأن

الشبهة.لنقضكافيأذلكويكون،الأولبالجانبفيهايكتفىوقد.

.وإظهارهالحقلنصركافيأذلكويكونالثانيبالجانبفيهايكتفىوقد.

المسلك:هذانماذجومن

الصلاةالجهمترك:شوذبابنعنضمرةوقال":البخاريالإمامقال

يوماأربعينفأقامفشكالسمنيةبعضفخاصمه،الشكوجهعلىيوماأربعين

نإ:سلمةأبيبنالعزيزعبدوقال.شوذبابنرآهوقد:ضمرةقال.يصليلا

العلم،أهلمنقطيعدولم،أساسبلاوبناء،معنىبلاصنعةجهمكلام
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المقابلة:الثالثالفصل

!العدةعليها:فقالبهايدخلأنقبلامرأتهطلقرجلعنجهمسئلولقد

تغتذونها(2عذيمقغقتهق!قخالكتم:سبحانهاللهوقال،بجهلهاللهكتابفخالف

.(1)"149:الأحزابا

فيسلمةأبيبنوعبدالعزيزشوذبابنقولالبخاريالإمامأوردفقد

القذينالنصينهذينهنافأورد،وأقوالهموبدعهمالجهميةشتهنقضهسياق

يأتي:ماتضمنا

.صفوانبنالجهمهووأساسهاالشبهتلكمصدرأنبيان.

حالههذهالشبهوتلكالباطلذلكعنهجاءالذيالمصدرهذاأن.

قطيعذولموالتخئط،والحيرةوالشك،ودينهالثهبكتابالمطبقالجهلمن

العلم.أهلمن

الحقأنوهو:،المقابلالطرففيهايذكرلمأنه:المقابلةهذهفيويلخظ

لأمرين:؟وتعالىتباركالثهمنالمسائلتلكفي

اللهمنليسفهوالنقف،فيوحالهالباطلمصدرمنبمتنبمااكتفاء-1

قطعأ.

والشتهالأقوالتلككانتإذافإنه؟وبداهةضرورةمعلومذلكولأن-2

الله.منمصدرهكانماوهوخلافها،فيفالحق،صفوانبنالجهمهومصدرها

الإنسانهذاهومصدرهيكونالذيالقولأوالشبهةأن:المقابلةونتيجة

تسقطوبذلك،محالةلاباطلهوبلحقأ،يكونأنيمكنلاالشاذ؟الجاهل

وتوفيقه.نصرهعلىالحمدودته،الحقبهايخالفالتيأقوالهوكلشبههجميع

.(32-31):عىالعبادأفعالخلق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ال!انيالمطلب

والحق،الشبهةفيالمتقمقنالباطلبينالمقابلة

الآخر،عنتمئزهمنهماواحل!كلبهايختضصفاتلهماوالباطلالحق

ومقابله:ونقيضهضدهفللآخرالصفاتمنالطرفينلأحدثبتماوكل

نويىكليممشكؤؤلارضبىئلؤآفسخؤهمضنورآ!1لتهكل،نوبرهاوضياءونورهدى:لحقفا

ؤلايثرقتةلأرتؤتؤمصر!زثمحرؤمنيوقددزئكأئهاكأيمتبآلرتجاجةزجاجةنيآلمف!اعمقحصاخييها

.!53:لنورا1(يصثلىنمي؟ىيونآلته"تهدصىنورغنىنؤزنارلزتخنت!هوثؤ4يصىزتضهايكادغرية

فنمؤجيغشةلجنمخرني!آقكالانهمتي،دامسوظلام،حالكليل:والباطل

ؤتنزتخقليآلئابرتهولؤرايقتقابزلهكذصيدآخرخإدآتغم!لهؤقتغضهابمانصاطبا!ت!ءويوقتنتؤجفويليء

.041:رلنوا1(هـؤيىوينتهفما

الحقبصفاتمعرفةأكمرورسولهدتهالمطيعالمؤمنالعبدكانوكلما

وبعدأبالحقتمسكآوأشدوبرهانأ،علمآوأقوىإيمانآ،أعظمكانوالباطل

بذلك.معرفتهبقدروالشبهةالباطلاتباعمنالحفظمنلهوكان،الباطلعن

والباطلالحقصفاتومعرفةعمومآ،والباطلللحقالصفاتهذهومعرفة

الشبهتنقفبهاالتيالمسالكأهممنخصوصأ،الشبهةفيهاالتيالمسألةفي

فيهوماالحقصفاتفتذكر:الطرفينبينالمقابلةتعقدحيث،المقابلةمنهجفي

،القلوببهوتأنسالنفوسإليهتطمئنمماوالبيانوالوضوحوالهدىالخيرمن

واللبسوالغموضالتعقيدمنفيهوماالشبهةفيالموجودالباطلصفاتوتذكر

واضطرابها.النفوسووحشةالعقولبدائهعنوالخروج
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المقابلة:الثالثالفصل

ذلك:نماذجومن

تفسيرمعصاحبكوتفسيرتفسيركإلىيلتفتومن":الدارميالإمامقال

لنزولهووقتمنصوصا،مشروحاترولهفسرإذا:العزةربورسولالرحمةنبي

.(1)"عويصاولالبسافيهلأصحابكولالكيدعلممخصوصا،وقتا

فسرمابخلافتفسرهوأنت،الحديثمعمأثورفيهفالتفسير":وقال

وأيالأشقياءمنشقيفأيمنك،أعلمهوعمنتأثرهأثرغيرمنالرسول

العلماءعندالمعقولبحديثهالمقروناللهرسولتفسيريتركالأغوياءمنغوي

عمنإلاتأثرهلاالذيالمحالتفسيركيقبلثم،الكتابناطقيصدقهالذي

.(2)"؟وأضلمنكأجهلهو

فيالجهميةعلىردهمعرضفيالأولىالمقابلةالدارميالإمامأوردفقد

والرحمة،الأمربمزولالآخرالليلثلثفيوتعالىتباركالرثنزولتأويلهم

يومربهمالمؤمنينرؤيةالجهميةتأويلمعرضفيالثانيةالمقابلةوأورد

فقاتل:،الشكبعدمالقيامة

عالواضح،المنصوالمشروحصووالنبيتفسير:بينالأولىالمقابلةفي.

العويمالملتبس.الجهميةوتفسير

الذيالعلماءعندالمعقولاللهرسولتفسير:بينالثانيةالمقابلةفي.

الشبهةصاحبيأثرهلاالذيالمحالالجهميةوتفسير،الكتابناطقيصدقه

وأضل.منهأجهلهوعمنإلا

.(162-1/512)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(1/036)السابقالمصدر(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

اتباعهيجبالذيهو!نروالنبيتفسيرأن:الموضعينفيالمقابلةونتيجة

منللأوللما؟وطرحهرذهيتعينالذيالباطلهوالجهميةوتفسير،وقبوله

الذميمةالصفاتمنللآخرولما،للقبولالمستوفيةالعظيمةالحسنةالصفات

والعقل.للقلبالمنفرة

،الشرعبهاجاءالتيالنقليةالأدلةبينمقابلةتيميةابنالإسلامشيخوعقد

ومفمونهجانبكلصفاتفبئن،والبدعةالأهواءأهلابتدعهاالتيوالأدلة

التيالأدلةأنمفيتحضلمما؟ومعارفوعلوملوازممنعنهينتجوما

عليهماالأمربل":!فقال،مردودةباطلةوالبدعةالأهواءأهلابتدعها

التيالعقليةالأدلةمنبئن!ةاللهأنمنوالإيمانالعلمأهلالأمةسلف

يذكرونهماونهاية،قدرههؤلاءمنأحديقدرمالاالعلمذلكفيإليهايحتاج

يذكرهاالتيالمضروبةكالأمثالوذلك،وجهأحسنعلىبخلاصتهالقرآنجاء

،127الزمر:أ(قتليبحنفيآتققءانييققذايلتاسىضششاؤتقذ!:فيهاقالالتيكتابهفيالله

قياسأوشمولقياسكانتسواء-العقليةالأقيسةهيالمضروبةالأمثالفإن

المؤلفالشموليالقياسوهو،براهينيسمونهماذلكفيويدخل،-تمثيل

...اليقينيةالمقدماتمن

تمثيليبقياسفيهيستدلأنيجوزلاالإلهيالعلمأنهذا:يوضحومما

الثهفإن،أفرادهفيهتستوىشموليبقياسولا،والفرعالأصلفيهيستوي

هويدخلأنيجوزولابغيرهيمثلأنيجوزفلاشيء،كمثلهليسسبحانه

المتفلسفةمنطوائفسلكلماولهذاأفرادها،تستويكليةقضيةتحتوغيره

بل،اليقينإلىبهايصلوالمالإلهيةالمطالبفيالأقيسةهذهمثلوالمتكلمة
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المقابلة:الثالثالفمهمل

يرونهلماوالاضطرابالحيرةالتناهيبعدعليهموغلب،أدلتهمتناقضت

كانسواءالأولىقياسذلكفييستعملولكنتكافئها،أوأدلتهمفسادمن

..شمولا.أوتحمثيلا

هذهمثلفيوالأئمةالسلفيستعملهاكانالتيهيالطرقهذهومثل

أهلأئمةمنوبعدهقبلهومنأحمدالإمامنحوهااستعملكما،المطالب

التوحيدمسائلفيالدينأصولتقريرفيالقرآنجاءذلكوبمثل،الإسلام

منالقرآنمنوغيرهالموضعهذاوفى...كلذونحووالمعادوالصفات

!انماموضعههذاليسماالدينيةالمطالبعلىالقطعيةالأدلةوبيانالأسرار

الغرضوإنما،موضعههذاليسجداعظيمواسعبابوهذا،...التنبيهالغرض

والدلائلالمسائلمنالدينأصولعامةالنبويةوالحكمةالقرآنفيأنعلىالتنبيه

الدين.أصولتكونأنتستحقالتي

منذلكفليسالباطلمنالمسمىهذافيبعفالناسيدخلهماوأما

نفى:مثل-الفاسدةوالدلائلالمسائلمثل،-فيهأدخلهوإن-الدينأصول

حدوثعلالاستدلال:ومثل،-المسائلمنذلكونحووالقدرالصفات

!اماالأكوانإمابهاالقائمةالأجسامصفاتهيالتيالأعراضبحدوثالعالم

الأعراضإثباتمنالدليلهذاإليهايحتاجالتيالمقدماتوتقريرغيرها،

والسكونالحركةهيالتيكالأكوانبعضهاإثباتأوأولا،الصفاتهيالتي

وإبطالالكمونبعدظهورهابإبطالثانيا،حدوثها!اثباتوالافتراقوالاجتماع

كلعنإماثالثا،الجسمخلوامتناعإثباتثممحل،إلىمحلمنانتقالها

لاللشيءالقابلوأنلهاقابلالجسمأنبإثباتالأعراضأجناسمنجنس
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

لهاأوللاحوادثامتناعوإثباتالاكوانعنوإماضده،وعنعفيخلو

الأعراضعنيخلولاالجسمأنإحداهما::مقدمتينعلىمبنىوهورابعا...،

،الأعراضهيالتيالصفاتعنيخلولاماأن:والثانية،الصفاتهيالتي

وقد،محدثةإلاتكونلاالأعراضهيالتيالصفاتلأن،محدثفهو

يخلولاوما،كالأكوانالأعراضهيالتيبعفالصفاتفيذلكيفرضون

تتناهى.لاحوادثلامتناعحادثفهوالحوادثجنسعن

إلىبهاالناسيدلحلمر!"محمداأنبالاضطراريعلممماالطريقةفهذه

كالأشعريالكلامأهلحذاقاعترفقدولهذا،أنبيائهونبوةبالخالقالإقرار

وذكرواوأئمتها،الأمةسلفولاوأتباعهمالرسلطريقةليستبأنهاوغيره

فيهامقدماتهاوأن،باطلةطريقةأنهاعلىالمحققونبل،عندهممحرمةأنها

عليهااعتمدمنتجدولهذامطلقا،بهاالمدعىثبوتيمنعوتقسيمتفصيل

بينهاويقابلضعفهاعلىيطلعأنإما:لهلازمالأمرينفأحددينهأصولفي

تارةوهذاتارةهذايرجحأوالأدلةعندهفتتكافأالعالمبقدمالقائلينأدلةوبين

فيالفسادمعلومةلوازملأجلهايلتزمأنوإما،منهمطوائفحالهوكما

أبولأجلهاوالتزموالنار،الجنةفناءلأجلهاجهمالتزمكماوالعقلالشرع

نأوغيرهكالأشعريلأجلهاقوموالتزم،الجنةأهلحركاتانقطاعالهذيل

قوموالتزمذلك،ونحووريحولونطعملهوالناروالترابوالهواءالماء

يجوزلاوغيرهماواللونكالطعمالأعراضجميعأنغيرهاولأجللأجلها

.(1)"بحالبقاؤها

.(54-1/82)ضرلتعاادرء(1)
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المقابلة:الثالثالفصل

الصالثالمطلب

والسلفوالسنةوالكتاب،الشبهةصاحببينالمقابلة

والسنة:الكتابإلىمردهفإن"الدينأمرمنالناسفيهاختلفماكل

...915:النساءأ(وآلرش!وليإلآدتؤقرذوةيثتئءفيتترغنثم!قإيئ:تعالىالثهقال

..."ردفهوأمرناعليهليسعملاعملمن"!و:النبيوقال

.(1)"والسنةالكتابإلىالجهالاتتردأن!عمروأمر

تعلم،الذيبعدأحديغرنكلاعدي،بنالثهعبيديا":!تعائشةوقال

فيطعنواالذينالنفرتهجمحتى!ووالنبيأصحابأعمالاحتقرتمافوالثه

وصلوامثلها،يحسنلاقراءةوقرؤوا،قولهيحسنلاقولالهفقالواعثمان

أصحابأعماليقاربونماواللههمإذاالصنيعتدبرتفلمامثلها،يصلىلاصلاة

تلكاآلئةفتمميزى!أغملوأفقل:امرئقولحسنأعجبكفإذا!س،الثهرسول

.(2)"أحديستخفنكفلا،0511:الوبه(أؤزسئوئهو،

ويرذيغقمفإنه"والسنةالكتابيخالفماأوشبهةأوببدعةأتىفمن

تعالى:الثهقالمعاندا،كانبهالعلمبعدأبيفمن،والسنةالكتابإلىجهله

،1511:التوبة9(ئو!سلفاتهريتنحتئهدلفثمإذبغدقؤقاليصخلآلته!ائوما!

.(62-61):صالعبادأفعالخلق(1)

.(56):ع)2(المصدرالسابق
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

تؤذقاءلؤلةآئمؤيينغتر!ئتيليؤتئيغتثدىآتهتتينمابغل!منمالزسموذأيمتثايتيؤمن!:ولقوله

.(1)"!511:الناءأ(ؤسمآءتض!ييراؤنضحلإءجهتم

ونتيجته:سببهوبيان،المقابلةمنالنوعلهذاالتقعيديتقزر:سبقفمما

السلف،عليهكانوماوالسنةالكتابفيهوإنماالحقأنفهو:سببهأما

مردودأ.باطلأكانخالفهوماحق،فهووافقهفما

)الكتابو(الشبهة)صاحببينالمقابلةهذهعقدعندأنهفهو:نتيجتهوأما

والسنةللكتابيذعنأنإلالغيرهولاالشبهةلصاحبليس(والسلفوالسنة

الحق.عنمعيرضآمعارضأمبطلأكانوإلا،-ومعهمفيهمالحقلأن-والسلف

ذلك:نماذجومن

،؟ربهمإلىينظرونالجنةأهلأنأنكرتميتم:لهمفقلنا"أحمد:الإمامقال

لاموصوفمعلومإليهالمنظورلأنربه،إلىينظرأنلأحدينبغيلافقالوا:

تاطربر(زتها!إلىتؤمزتاضز؟وص!:يقولاللهأليس:فقلنا.يفعلهشيءلاإيرى

ربها،منالثوابتنظرإنها:!زتهاتاطر!إلىمعنىإنفقالوا:32أ؟،-22:القيامةأ

زئكيم!قدآدطل(ترإذآلتم!:القرآنمنآيةوتلو.وقدرتهفعلهإلىينظرونوإنما

ولكن،ربهميروالمإنهم(قتيثإتتترآتم!:قالحينإنهفقالوا:،!45الفرقان:أ

:قال!انما،يرونهالعباديزللماللهفعلإنفقلنا:.ربكفعلإلىترألم:المعنى

إنها:فقلنا.ربهامنالثوابتنظرإنمافقالوا:زتهاتاظر*(،ىلإ!؟زضاتوصمرتؤبحز!

،الآخرةفيولاالدنيافييرىلااللهإنفقالوا:ربها،ترىهيالثوابتنتظرمامع

.(62-61):صالعبادأفعالخلق(1)
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المقابلة:الثالثالفصل

آلأبضخرؤممؤيذركلأتذر!ه!:ثناؤهجلاللهقولمنالمتشابهمنآيةوتلو

لأتذر!ه!اللهقولمعنىيعرف!النبيكانوقد.إ11103!نعام:آلأبضز(

،1143:الأعرا!أ(ترتنى!لن:لموسىوقاللما،ربكمسترونإنكم":وقال(آلأبضنهر

سترونإنكم":قالحينحووالنبي:نتبعأنأولىفأيهماأرى،لن:يقلولم

.(1)"!؟ربكمترونلا:قالحينالجهميقولأو،"ربكم

)الجهمالشبهةصاحببينمقابلةأحمدالإمامعقدالنموذجهذاففي

تلكختمثم،موضعمنأكثرفيوالسنةالكتابوبينوشبهته(صفوانابن

سترونإنكم":قالحين!هالنبي:نتبعأنأولىفأيهما":فقالبالنتيجةالمقابلة

مؤمنكلأنشكلا،"!؟ربكمترونلا:قالحينالجهميقولأو،"ربكم

تردد.أوشكأدنىدون!ووالنبىسيختار

الخوضيكرهونالسلفمنمفىمنكانوقد":الدارميالإماموقال

الإسلامدروسعندبهموابتلينا،منهمالعافيةرزقواكانواوقد،أشبههوماهذافي

وقد،بالحقالباطلمنبهأتوامانردأنمنبدانجدفلمالعلماء،وذهاب

الصحابةثم،إياهمويحذرها،أمتهعلىهذاأشبهمايتخوفاللهرسولكان

ويتماروافيضلوا،بأهوائهمالقرآنوفياللهفييتكلمواأنمخافة؟والتابعونبعده

وحتى،"كفرالقرآنفيالمراء":قالقدالثهرسولفإنفيكفروا،جهلعلىبه

بكرأبوقال،اللهعلىيقولإنمافيهالقائللأنتفسيرهيتقونكانوابعفهمأن

ماالثهكلامفيقلتإذاتظلنيسماءوأيتقلنيأرضأي":!الصديق

.(34-33):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعدالثاق:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

اللهاتق":فقالالقرآنتفسيرمنشيءعنالسلمانيغبيدةوسئل،"؟أعلملا

فهذا،"القرآنأنزلفيتميعلمونكانواالذينذهبفقدبالسداد،وعليك

وعاين،التنزيلشهدقد-بعدهوالخليفةنبيها،بعدالأمةهذهخير-الصديق

القرآنفييقولأنوتوقى،اللهشاءماإلاالقرآنأنزلفيتموعلم،الرسول

كبارمنوكان-بعدهالسلمانيعبيدةثم،فيهلكالثهعنىمايصيبلاأنمخافة

نقضا،ينقضونهالذينوالعلمالدينمنالمنسلخينبهؤلاءفكيف،-التابعين

.(1)"العربلغاتتحتملهماوخلافاللهى!عماخلافبأهوائهمويفسرونه

صفاتفي)الخائضينبينمقابلةالدارميالإمامعقدالنموذجهذاففي

كانوما)السنةوبين(والهوىبالتحريفبل،علمبغيراللهكتابوتفسيرالثه

الذيالضلالمنالخائضونأولئلعليهماإلىبذلكليتوضل؟(السلفعليه

."والعلمالدينمنالمنسلخين":بقولهوصفهمولذا؟وشبههمبدعهميسقط

!ح!!!!اكع

.(2ه-23):صالجهميةعلالرد(1)
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المقابلة:الثالثالفههمل

الرابعالمطلب

منهأعلمهوومن،الشبهةصاحببينالمقابلة

يرثونالذينالراسخونالعلمأولو:الأمةهذهعلىاللهنعمأعظممن

ويعلي،دينهبهماللهيحفظ،وتعالىتباركربهعنبهجاءماعلم!ووالنبيعن

ويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون"،الباطلويبطل،الحقوينشر،كلمته

العمى،أهلاللهبنورويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون،الأذىعلىمنهم

أحسنفما،!هدوهقدتائهضالمنوكمأحيوه،قدلإبليسقتيلمنفكم

تحريفاللهكتابعنينفون،!عليهمالناسأثروأقبح،الناسعلىأثرهم

البدعة،ألويةعقدواالذين؟الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالين

مجمعون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم،الفتنةعقالوأطلقوا

.(1)"علمبغيرالثهكتابوفياللهوفياللهعلىيقولون،الكتابمفارقةعلى

،يلتقيانلامتقابلانطرفانوالبدعةالهوىوأهلالراسخونالعلمفأهل

.يجتمعانلامتضاذان

تعالى:قالوفرقانأ،وفيصلأوميزانأمرجعأاللهجعلهمقدالعلموأهل

يقولمقنفمتهرس!ؤزةأقيت!تمآؤإدا!،!43:النحلأ(لغقونلآإربهنترآلذكيرآقل!نحئلوأ

فيألذ.وآقا!نور!ث!تتت!يوهوإيخناتهتمقرادامنوأةآلزلجتف!قاإيئتابقذهزاذتةمث!يآ

،!521-421:التوبةأ(!مروئومممومالهؤأرتجييمهزرخ!صإالتئهق!قزادضرضسقلوبهص

(سمخذاقانللأتحزو!غقيهتميتلىإداقثيو!يحنآلعفمأولؤأآلديمقإنلهؤمؤاأؤلابهءةايحنوأقل!

.(6):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةي!هواءأهلشبهنقضفي

ىص!لوتينيشئهيذابألته!ضقتمأل!سرمت!لآلدليئكفرروأ!ويقولم،7011الإلراء:9

.!34:لرعداأ(آتكتثعقممجنذمووقن

بهيعزفممافإن؟الرفيعةوالمنزلةالعلئةالمكانةبهذهالعلمأهلكانفإذا

وبينوالشبهةالباطلعماحببينيقاتلأن:الشبهوتنقفبهالباطلمنالحق

والإمامة،والسنةوالعلمبالفضلالأمةلهمشهدتالذينالراسخينالعلمأهل

مخالفأ:أولهمموافقآالشبهةصاحبكانإذامايعزفالمقابلةوبهذه

أهلعليهماوافقحقلأنهولكن،قالهلأنهلا،قولهقبل:وافقهمفإن.

الحق.

والثانيهو،أوالحقعلىهميكونواأنإمايخلو:فلا:خالفهموإن.

الشبهةوصاحب،-سبقكما-وميزانأمرجعأالعلمأهلجعلاللهلأن؟ممتنع

الأصلفيقدحقولهمعلىقولهتقديمإنثمالمزئة،هذهمنشيءلهليس

فيتعئن،باطلوذلك،(العلمأهلعليهما)وهو:ابتداءقولهإليهحاكمناالذي

عليه.مردودبهجاءماوأن،الباطلعلىوهوالحقعلىهميكونواأن

السابقالمطلبفيالمذكورالنوععنيفترقالمقابلةمنالنوعوهذا

بأمرين:(والسلفالشبهةصاحببين)المقابلة

منأعئمفهوالنوعهذاوأما،الإجماعيعنيمابهيرادالسابقالنوعأن-1

بينهفيهيقاتلوقدالعلماء،منوعددالشبهةصاحببينفيهيقاتلفقدذلك،

واحلإ.عالموبين

هذاوأما،والسلفالشبهةصاحببينبالمقابلةيختصالسابقالنوعأن-2

العلم.أهلفيهادامماالإسلاميةالأمةعصورمنعصركلفيعائمفإنهالنوع
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المقابلة:الثالثالفصط

ذلك:نماذجومن

التيالسنةفييقولعيينةبنسفيانسمعت":عفانبنالرحمنعبدقال

،!ويحكم:فقالمغضبامجلسهمنعيينةابنفقام،(1)المريسيفيهاضرب

ابنوهذاديناربنعمروهذا،وأدركتهمالناسصحبتقد،اللهكلامالقرآن

عيينةابنفقال،-كدامبنومسعروالأعمشمنصورذكرحتى-المنكدر

نعرففما،القومباجتنابوأمرواوالرففوالقدرالاعتزالفيتكلمواقد

.(2)"الثهلعنةفعليههذاغيرقالومن،اللهكلامإلاالقرآن

الشبهةصاحببينمقابلةعيينةبنسفيانالإمامعقدالنموذجهذاففي

وذكر-والسنةالعلمأهلمنأدركهمممنعددوبين(القرآنبخلقيقول)من

كانلماالشبهةصاحبمخالفةمجردوجعل،-ذلكفيوقولهمأسماءهم

ونقفه.ورذهقولهبطلانفيكافيآالأئمةأولئكعليه

الشبهةصاحببينمقارنةعقدالدارميالإمامأن:اللطيفةالنماذجومن

والملائكة،الشبهةصاحببينوعقدهاالشتلأ(،)موسىالسابقينالأنبياءوأحد

عنهينفيإذمنه،أحسدولاأعقابنأذريتهمنلآدمعرفناماإناثم":فقال

لآدمليسلأنه؟اللهخلقبأخسذلكفيفيسويهمناقبهوأشرففضائلهأفضل

الأنبياءجميععلبهاففضلهخلائقهبينمنبيدهخلقهاللهأنمنأفضلفضيلة

احتجالمحاورةفيآدممعالتقىحينموسىترونألا،والملائكةوالرسل

الأصل.فيكذا(1)

.-الفهيد.د:تحقيق-(25-42):صالعبادأفعالخلق(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

هذهتكنلمولو،(1)"بيدهالثهخلقكالذي"أنت:فقالمناقبهبأشرفعليه

هوإذ،نفسهدونفضيلةبهايخصهكانماسواهمندونلآدممخصوصة

يكنلمإنهقلنا:ولذلك،-المريسيدعوىفي-سواءاللهيديخلقفيوآدم

والملائكةوالرسلالأنبياءعلبهاللهفضلهماعنهينفيإذ،منهأعقابنلآدم

المقربين.

إليه-إسنادهفذكر-العاعىبنعمروبناللهعبدحديث:ذلكيبينومما

،العرشحملةومنا،المقربونالملائكةمناربنا،يا:الملائكةقالتلقد!:قال

خلقتنفتر،ولانسأملاوالنهارالليلاللهنسبحونحن،الكاتبونالكرامومنا

جعلتفكما،ويمزوجونويشربونيأكلونوجعلتهمالدنيالهمفجعلتآدمبني

المسألةفاجتهدواعادواثم.أفعللن:فقال.الآخرةلنافاجعلالدنيالهم

:فقالذلك،بمثلالمسألةفاجتهدواعادواثم.أفعللن:فقال،ذلكمثلفقالوا

ترىأولا،(2)"فكانكنلهقلتكمنبيديخلقتمنذريةصالحأجعللن

،؟الخلقسائربينمنالثهبيديخلقتهفيآدمبينميزكيف-المريسيأيها-

عليهماحتجإذربهاعلىالملائكةلاحتجت-ادعيتماعلى-تفسيركانولو

ولكنسواء،بيديكخلقهمعئفيوآدمنحنربنايايقولوا:أنآدمفيبيديه

.(3)املالمريسيالضالعنهعميماذلكتفسيرمنالملائكةعلمت

.(931)رقم(1/180)مسلمأخرجه(1)

.(01/733)الضعيفةالسلسلةفيالألبانيضغفهالأثر(2)

.(026-2/255)المريسيعلىالدارمينقض(3)
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المقابلة:الثالثالفصل

العالثالمبحث

ابتنةالواضحةوالأصولالشبهةبينالمقابلة

أبوابه،وتضبط،مسائلهتجمع،وضوابطوقواعدأصولصحيحعليملكل

ومكانتها،حرمتهاولهابه،وألصقفيهأدخلوماوصوابهحقهبهاويعزف

لاوإ،وبرهانوعلمببينةإلايخالفهاأوعنهايخرجأويناقضهاأنلأحدليس

بماوإتيانهشذوذهعلأماتمنذلكوكان،والصوابالحقعنخارجأكان

أحد.عليهيوافقهولابصحيحليس

الثلاثة:)الأصولوبين(وشبهتهالشبهة)صاحببينالمقابلةتعقدأنهوكما

؟-السابقالمبحثمنالثالثالمطلبفيسبقكما-(والإجماعوالسنةالكتاب

الكتابمنالمستمدةالبئنةالواضحةوالأصولالشبهةبينتعقدفكذلك

مقامتقومالأصولهذهفإنوفنعلم،كلأهلبئنهاالتيعولالأأو،والسنة

والمخالفة.الموافقةومعرفةوالصوابالحقمعرفةفيالدليل

الفاسدالتأويلبطلاندلائلمنأنعلىالقيمابنالإمامنضولهذا؟

:أمران

علىوحملهالنصأؤلفمن،النمبالإبطالأصلعلىيعودتأويلكل-1

.بالإبطالالنصمقممودعليرجعفإنهنادراإلاالعالمفيتقعلاربماصورة
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

،والشرفالعلوغايةفيهوالذيالمعنىتعطيليوجبالذيالتأويل-2

.(1)كثيرةبمراتبدونهمعنىإلىويحطه

دراية،الحديثنقدفيالحديثأهليستخدمهالمقابلةمنالنوعوهذا

:-موضوعآحديثآنقدأنبعد-الجوزيابنقال،مشهورةقاعدةذلكفيولهم

وضعواأنهمليتبينالمحدثينعادةعلىالحديثهذارواةخرجناأنناواعلم"

لوالمستحيللأن،رواتهاعتبارإلىيحتاجلاالحديثهذافمثلوإلاهذا،

الثقاتمنخلقاجتمعلوأنهترىألاالخطأ،إليهمونسبردالثقاتعنصدر

فيأثرتولاثقتهمنفعتنالماالخياطسمفيدخلقدالجملأنفأخبروا

يخالفأوالمعقوليباينرأيتهحديثفكل،بمستحيلأخبروالأنهم؟؟خبرهم

.(2)"اعتبارهتتكلففلا،موضوعأنهفاعلم؟عوليناقفالأأوالمنقول

واضحةللأصولومخالفظمناقضتهكانتماأنروكلامهمنويستفاد

لنقضه.الأخرىالأوجهذكرعنومغنيأ،رذهفيكافيآذلككانبئنة

ذلك:نماذجومن

انتهىلماأنهالشبليعنالحكايةوكذلك":تيميةابنالإسلامشيخقال

هذاذكرفإن،"غيركمعكذكرتماأمرتنيأنكلولا":قالالشهادتينإلى

الغيرةمنهذاأننبينأنإلا،يصلحلاوزورالقولمنمنكرالغيرةبابفي

وشعبه،الكفرمنبالرسالةلرسلهالشهادةمنالغيرةبلصاحبها،اللهيبغضالتي

.(502-1/971)المرسلةالصواعق:انظر(1)

.(1/601)الموضوعات(2)
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المقابلة:الثالثالفصل

بيناوقد،؟بالرسالةلرسلهشهدمنإلابالإلهيةللهشاهداموحدايكونوهل

فإنهالمرسلينبرسالةيشهدلممنكلأنوغيرهاالقواعدمنموضعغيرفي

،متلازمانوالنبوةالتوحيدوأنآخر،إلهااللهمعيجعلمشركاإلايكونلا

عنهأخبرومن،للرسلمكذبفهومشركأنهكتابهفيعفاللهذكرمنوكل

لعبدهبالشهادةإلابالإلهيةدتهالشهادةتتمولا،مشركفإنهللرسلمكذبأنه

.(1)"بالرسالة

كلامتضمنهمابينمقابلةتيميةابنالإسلامشيخعقدالنموذجهذاففي

-الغيرةبابفيبهاوششدلونالصوفيةبهايتمسكالتيالشبهمنوهو-الشبلي

لتلككلامهمناقضةوبتن،بالرسالةالإيمانفيوأصولهاالشريعةقواعدوبين

وزور.القولمنمنكر-إذأ-كلامهأنفظهر؟الأصول

يح!!!!اكع

.(12-2/02)لاستقامةا(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الرابعالمبحث

والضلالالباطلأهلوأقوالالشبهةتضمنتهمابينالمقابلة

الأولالمطلب

والضلالالباطلأهلأقوالعنمأخودالشبهةتضمنتهما

جانب،منصاحبهاأوالشبهةبينالمقابلةتعقد:السابقينالمبحثينفي

بينتعقدالمقابلةفإن:المبحثهذافيوأماالآخر،الجانبمنوأهلهوالحق

الآخر.الجانبمنبطلانهالمعلوموالباطل،جانبمنالشبهة

تأصيلهافيتشتركبعدهالتيالثلاثةوالمطالبالمطلبهذاكانولما

بعدوأكتفي،الموضعهذافيجميعآتأصيلهاأذكرأنرأيتفقدلها؟والتقعيد

لها.تشهدالتيالنماذجبذكرالآتيةالثلاثةالمطالبفيذلك

النظير!الحاق،المتماثلينبينالتسويةعلى-سبحانه-شريعتهاستقرت

أحدهماتسويةوعدم،المختلفينبينوالتفريق،بمثلهالشيءواعتبار،بنظيره

وأبهيأمربلآخر،موضعفيبنقيضهيأمرلمبأمر-سبحانه-أمرفإذا.بالآخر

عنينهىبلآخر،موضعفيبهيأمرلمشيءعننهى!اذا،بملزوماتهأوبنظيره

بثبوتأخبرإذاوكذلك،-نسخهناكيكنلمإذا-ملزوماتهعنأونظيره

أخبروإذاملزوماته،بثبوتأوبثبوتهيخبربلذلك،بنقيضيخبرلمشيء

بينيفرقلا-سبحانه-وهو.لوازمهينفيأوينفيهبل،يثبتهلمشيءبنفي
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المقابلة:الثالثالفصل

شيئينبينيسويولا،للفرقالمناسبةعمفاتهمالافتراقإلاالحكمفيشيئين

.(1)للتسويةالمناسبةالصفاتفيلتماثلهماإلا

الأممقصصمنوالسنةالكتابنصوصفيجاءما:البابهذاومن

بحالهم،حالنافنشبه،بهمالاعتبارهو:ذلكمنالحكمأعظممنفإن،وأخبارهم

،بالأولالثانيقسناإذاإلاالاعتباريكونولابأوائلها،الأممأواخرونقيس

جمتزةلهضحجيهتميتتقذكأئ!:تعالىقال،والحكمالمقتضىفيمشتركينوكانا

قنوقشلأتجقخزآلزن!آاثتكؤءاسزؤلقذ!:سبحانهوقال،1111:يوسف9(تنصآلألأؤلي

يعتبرالتيالماضيةلأمماأحوالمنذكرهماوهو،134:رونلاأ(قتيكؤخقؤأمنآلديمن

المستقبلة.الأممأحوالعليهاويقاسبها

وقصص،والمتقينوالمؤمنينالأنبياءقصصالقرآنفيعلينااللهقصئ!وقد

ونبغض،بهمونقتديوسبيلهمالأولينفنحببالأمر؟لنعتبروالكفار؟الفجار

بماشبهالمتأخرينمنللمؤمنويكون،فعالهمونجتنبوسبيلهمالآخرين

ويكون،والآخرةالدنيافييسعدهاللهأنويعلم،المتقدمينمنللمؤمنكان

والفاجروالمنافقللكافركانبماشبهالمتأخرينمنوالفاجروالمنافقللكافر

.(2)جزائهمبمثلوالآخرةالدنيافيويجازيهيشقيهاللهأنويعلم،المتقدمينمن

الرد،(343-7/342)التعارضدرء،(25/526)(3/61)الفتاوىمجموعانظر:(1)

،(20.-199)عررالعليلشفاء،(269/4)المعادزاد،(371)عالمنطقيينعلى

.(961-133،951-1/130)الموقعينإعلام

-41/132)(02-16،91-13/51)(172-8/612)الفتاوىمجموعانظر:(2)

.(1/09)المستقيمالصراطاقتضاء،(28/524-274)(51/333)(323
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

والمنهاجالشرعةوهي،سنتههيالتيبالحكمةوو!ك!محمذااللهبعثوقد"

ماوالأقوالالأعمالمنلهشرعأنالحكمةهذهمنفكانله،شرعهالذي

الظاهرالهديفيبمخالفتهمفأمروالفالين،عليهمالمغفوبسبيليباين

لأمور:؟-مفسدةذلكفيالخلقمنلكثيريظهرلموإن-

المتشابهين،بينوتشاكلأتناسبأتورثالظاهرالهديفيالمشاركةأنمنها:

....محسوسأمروهذا،والأعمالالأخلاقفيماموافقةإلىيقود

الانقطاعتوجبومفارقةمباينةتوجبالظاهرالهديفيالمخالفةأن:ومنها

،والرضوانالهدىأهلعلىوالانعطاف،الضلالوأسبابالغضبموجباتعن

....الخاسرينوأعدائهالمفلحينجندهبينالموالاةمناللهقطعماوتحقق

حتىالظاهر،الاختلاطتوجبالظاهرالهديفيمشاركتهمأنومنها:

والضالين.عليهمالمغضوبوبينالمرضيينالمهديينبينظاهرأالتميزيرتفع

الحكمية.الأسبابمنذلكغيرإلى

مشابهتهم،عنتجردلومحضآمباحأإلاالظاهرالهديذلكيكنلمإذاهذا

فيهفموافقتهمالكفر،شعبمنشعبةكانكفرهمموجباتمنكانإنفأما

.(1)"معاصيهمأنواعمننوعفيموافقة

نأوذلك،المقاتلةمنالأربعةالأنواعهذهوقوةوجاهةتظهر؟تقدمبما

كلعندمردو؟-والضلالالباطلأهلعليهالذي-بطلانهالمعلومالباطل

.(82-1/08)المستقيمالصراطاقضضاء(1)
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المقابلة:الثالثالفصل

الشبهةبينالمقابلةعقدفعند،-نفسهالشبهةصاحبعندحتى-أحد

الشبهة:أن!اثباتوالباطل

الباطل.منمأخوذة+

جنسه.منأو+

منه.أعظمأو+

بها.الإتيانعلىالباطلأهليتجرألمأو+

!ابطالها.نقفالشبهةفيكافيأذلككان

لمإن-أكثرهاأنيجدوبدعهموالبدعةالأهواءأهلشبهفيوالمتأفل

.الأنواعهذهعنيخرجلا-جميعهاتكن

هذهأصلفإن،للصفاتالتعطيلمقالة:ذلكعلىالأمثلةأوضحومن

الصابئين،وضلألوالمشركيناليهودتلامذةعنمأخوذهو"إنماالمقالة

درهم؟بنالجعدهو...الإسلامفيالمقالةهذهقالأنهعنهحفظمنأولفإن

إليه.الجهميينمقالةفنسبتوأظهرها،صفوانبنالجهمعفوأخذها

عنأبانوأخذها،سمعانبنأبانعنمقالتهأخذالجعدإن:قيلوقد

الأعصمبنلبيدمنطالوتوأخذها،الأعصمبنلبيدأختابنطالوت

.(1)ور!النبيسحرالذيالساحراليهودي

جناية:-عليهموالردذلكفيقولهم-انظر.الباحثينبعضىأنكرهاالسلسلةوهذه(1)

.(671-163):ص-الردمع-الإسلاميةالعقيدةعلالفاسدالتأويل
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الهممنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

فيهموكان،حرانأهلمن-قيلفيما-هذادرهمبنالجعدوكان

الذينوالكنعانييننمروددينأهلبقاياوالفلاسفةالصابئةمنكثيرخلق

الكلدانيينالصابئةملكهوونمرود،سحرهمفيبعفالمتأخرينصنف

،الشركعل-ذاكإذ-منهمقليلأإلاالصابئةفكانت،...المشركين

الهياكل.لهاويبنونالكواكبيعبدونوكانوا،...الفلاسفةهموعلماؤهم

وأإضافيةأوسلبيةصفاتإلالهليسأنهالرثفيهؤلاءمنالنفاةومذهب

وأخذها،..الفلاسفةالصابئةعنأخذهاقدالجعدفيكونمنهما...،مركبة

يجحدونالذينوهمالهند،فلاسفة)بعضالسمنيةناظرلماأيضا...الجهم

.(الحسياتسوىماالعلوممن

والفلاسفة،والمشركينوالصابئيناليهودإلىترجعجهمأسانيدفهذه

.(1)"المشركينمنوإما،الصابئينمنإماهمالضالون

التيوالضلالالباطلأهلعقائدمنطرفابإيجاز-يأتيفيما-وأذكر

عرضوهاثمفتلقفوها،الإسلامإلىالمنتسبينأوبعفالمسلمينإلىتسربت

الأهواءأهلشبهنقضرفيالسنةصاحبيفيدممامعرفتهالأنوذلكبشبههم؟

المبحث:هذافيستذكرالتيالمقابلةمسالكأحدخلالمنوالبدعة

(67،69-01/66)(6/51)نفسهالمصدروانظر:،(22-5/02)الفتاوىمجموع(1)

الفرقبينالفرقفيالبغداديكتبهوما.(27/464-460)(12/351-350)

تأثرعن(1/77.151)والنحلالمللفيوالشهرستاني،(137-131،136)ص

والفلاسفةالمجوسمنالباطلةالدياناتبعفأهلبمقالاتالمعتزلةزعماءبعض

وغيرهم.
http://www.al-maktabeh.com



المقابلة:الثالثالفصل

فيهوقعالإلهيةفيسبحانهبالخالقوتشبيههالمخلوقفيالغلو-1

حيث،أئمتهمحقفيالشيعةغاليةفيهووقعتالشلأ،عيسىحقفيالنصارى

.(1)الإلهيةبأحكامفيهموحكمواالمخلوقينصفاتحدودمنأخرجوهم

وتلففهاليهود،منالقزائينفيكانبالمخلوقسبحانهالخالقتشبيه-2

.(2)الروافضأوائلعنهم

الإسلامفيبهاوقال،النصارىعقيدةأسسمنوالاتحادالحلول-3

.(3)الرواففوالصوفيةمنطوائف

الذيمرجعها(4)والإثباتالمعرفةتوحيدفيالمخالفةالطوائف-4

مرجعهممعناهمفيومنوالسلبيةوالاتحاديةفالحلولية:ثلاثإلىبهتأثرت

(1)

(2)

(3)

(4)

-1/461)والنحلالملل،(19)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيهانظر:

471،363).

،(14)صالدينفيالتبصير،(954-471،363،944-1/461)والنحلالمللانظر:

مؤلفوهاالمصادرهذهأنإلىالتنبهمع.(97)صوالمشركينالمسلمينفرقاعتقادات

والصورةوالاستواءبالمجيءسبحانهاللهوصفالتشبيهبابمنجعلواولذا،أشاعرة

والحق،الصفاتبابفيالفاسدةعقيدتهمعلىبناءوذلك،ذلكونحوجهازاوالتكليم

وعظمته.بجلالهيليقكماسبحانهلتهالصفاتتلكإثباتهو

،161)صوالمشركينالمسلمينفرقاعتقادات،(1/368)والنحلالملل:انظر

131-132).

.والصفاتلأسماءاوتوحيدالربوبيةتوحيد:أي
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

المجوسإلىمرجعهمفرقهمبجميعالنفاةوالقدرية،(1)الدهريةالطبائعيةإلى

الإبليسية)3(.الجهميةالنزعةإلىمرجعهمالغلاةوالجبرية،(2)الثنوية

بهاتأثروقد،المجوسعقيدةوالشرالخيرأووالظلمةبالخورالقول-5

جسدهبليماتمنإن:يقولمنفمنهم،الإسلامإلىالمنتسبينمنطوائف

علئا!أنالفرقإحدىوتعتقد،منهتولدتالذيبالنورروحهولحقت

محضأ،خيرآكانعلئاأنإلا،!الخطابابنعمروكذلك،أزليقديم

دائفا)4(.علئايؤذيوكانمحضا،شزاكانوعمر

وقد،المجوسيةالثنويةفرقمنالمزدكية)5(منأصلهالإباحةدين-6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

العالمأنقولهموحقيقة،يحويهوماالفلكوراءموجودبوجوديقزونلاالذينهم

.(2/422)الصفديةانظر:.فاعلولامبدعلهليس،بنفسهالوجودواجب

المجوسبخلافقديمانأزليانوالظلمةالنورأنيزعمونالأزليينالاثنينأصحابهم

القدمفيبتساويهماقالواوهؤلاء،حدوثهسببوذكرواالظلامبحدوثقالوافإنهم

.والأرواحوالأبدانوالأجناسوالمكانوالحيزوالفعلوالطبعالجوهرفيواختلافهما

.(1/442)والنحلالملل:انظر

.(1/373)القبولمعارج:انظر

المسلمينفرقاعتقادات،(02،22عر)والبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيهانظر:

.(92)صوالمشركين

قباذنساءونكحشاءمنلكلالنساءوأباحقباذأيامفيمزدكأظهرهاإباحيةفرقة

.(94)صإبليستلبيسانظر:.مثلهالنساءفيفيفعلونالعامةبهلتقتدي
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المقابلة:الثالثالفصل

طوائفإلىوانتقل،ومازياريةبابكية)2(من(1الخرمدينية)يدعلىالإسلامفيظهر

.(3)التكليفعقرفعالحبيبإن:ويقولوناللهمحبةيدعونالذينالصوفيةمن

والفلاسفةالبرهميةوالهندوالمزدكيةالمجوسعقائدمنالتناسخ-7

الرواففمنطوائفالإسلامفيبهوقالاليهود،بعضبهتأثروقد،الصابئة

.(4)القدريةمنوطوائف،الحلوليةالغلاة

مسائلمن-باستحالتهاالقولوكذلك-الرجعةبتجويزالقول-8

طوائفبهاوقال،المسلمينإلىاليهوديسبأبناللهعبدسزبهاوقداليهود،

.(5)الرافضةغلاةمن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

بأحكاميقولونلاوهموالحلولالتناسخإلىميلولهمبأصلينقالوامجوسيةفرقة

(1/236)والنحلالملل:انظر.وحراموحلال

الجبالبعضفيخروجهوكان،الخرميبابكلهيقالرجلابايعوامضهملطائفةاسم

وقاتلهمشوكتهمواشتدتأمرهمواستفحل،بالئهالمعتصمأيامفيأذربيجانبناحية

قمعهمفيالجدعنومتخاذلاقتالهمفيلهممداهناالمعتصمجيشصاحبأفشين

حتىالمسلمينجيوشعلىالبابكيةوطأةفاشتدت،ضلالهمفيلموافقتهإضمارا

فهزموهمعليهمالمسلميناللهنصرأنإلى،منهزمينوبددوهمالمسلمينجندمزقوا

.(41)صالباطنيةفضائح:انظر.هزيمةشر

فرقاعتقادات،(266)صالفرقبينالفرق،(22-21)صوالردالتنبيهانظر:

.(171،241)صوالمشركينالمسلمين

والنحلالملل،(276-027)صالفرقبينالفرق،(22-12)صوالردالتنبيهانظر:

(1/369-368).

.(94-ه1/944)والنحلالملل:انظر
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

وتنزيلأوباطنأ،ظاهرأللتوراةأنتزعماليهودمناليوذعانيةفرقة-9

.(1)الإسلامفيالباطنيةفرقبهقالتماوهذاوتأويلأ،

المحرفينشيوخفهماليهود،عنمأخوذوالمعنوياللفظيالتحريف-01

الإسلامإلىالمنتسبينمنطوائفوورثهمآثارهمعلىدرجوقدوسلفهم،

مسالكالنصوصتحريففيسلكواممنوغيرهموالجهميةالرافضةمن

وسطوا،معناهحرفوالفظهتحريفمنيتمكنوالمومااليهود،منإخوانهم

.(2)بالتأويلعليه

اليونانية،الفلسفةمنمشتقبالمجازفيهاعوالقولالنصوتأويل-11

المقدسالكتاببينالتوفيقأرادالذياليهودأحبارأحدعنهمأخذهوقد

طوائفبفكرهتأثرثماليهود،منطوائفذلكعلىوتبعه،اليونانيةوالآراء

.(3)لأشاعرةواوالمعتزلةالجهميةطريقعنالمسلمينإلىانتقلثم،النصارىمن

الفلاسفةالصابئةمقالاتمنونفيهاسبحانهالثهصفاتتعطيل-ا2

وتأثر،الكتابأهلمبتدعةمنطوائفإلىتسربثم،البراهمةوالمشركين

إلىذلكانتقلثم،صفوانبنالجهمتلميذهثمدرهمبنالجعدجميغابهؤلاء

.(4)الكلامأهلمنوغيرهمالمعتزلة

.(83)صوالمشركينالمسلمينفرقاعتقادات،(905)عىوالنحلالمللانظر:(1)

.(358-612،357-1/512)المرسلةالصواعق:انظر(2)

.(30-26)صالإسلاميةالعقيدةعلىالفاسدالتأويلجناية:انظر(3)

،67-01/66)(266-9/265)(6/15)(22-5/02)الفتاوىمجموع:انظر(4)

عامة-درهمبنوالجعدالتعطيلمقالة،(12/35-28،0351-35)(73-69

/1)العلافالهذيلأبيتأثرعنوالنحلالمللفيالشهرستانيذكرهوما،-الكتاب

.النصارىبأقوال(1/536)هاشموأبي(17-72
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المقابلة:الثالثالفصل

عالصفاتنصوجميعبتأويلقالتاليهودفرقمنفرقةأنالعجيبومن

وغيرهاوالاستواءواليدوالصورةوالتكليمالمجيءمن-التوراةفيالواردة

وقذمهاللهاختاره،الملائكةمنملكبهاالمرادبأن-الصحيحةالصفاتمن

اللهيوصفأنيجوزلاأنهمنمعتقدهمعلىبناءوذلك،الخلائقجميععلى

كيففانظر.(1)النصارىبعففرقإلىالقولهذاانتقلوقد.بوصفتعالى

ببعضالمرادأنزعمواحيث،بذلكالأمةهذهمنالمعطلينبعضتأثر

الآخر-الليلثلثفيالدنياالسماءإلىسبحانهاللهونزولكالمجيء-الصفات

.(2)!الملائكةمنملكهو

نطقمنوأولاليهود،منالربانيينمقالاتمنالقدربنفيالقول-13

كان-سنسويه:وقيل-سوسن:لهيقالالعراقأهلمنرجلالإسلامفيبه

الجهني،معبدبالقدرالقولعنهوأخذبهتأثروقد،(3)رصنتثمفأسلمنصرانئا

.(4)المعتزلةرأسعطاءبنواصلمسلكهماسلكثممعبد،عنغيلانوأخذ

.(215-1/015)والخلالمللانظر:(1)

.(2/51)عثيمينلابنالواسطيةالعقيدةشرح:انظر(2)

منشعبةفإنهالقدر؟هذااتقوا"!ك!رر:اللهرسولىقال:قالبمتعباسابنعنروي(3)

حديثوهو.النصرانيةمنشعبةفإنهالإرجاء؟هذااتقوا:عباسابنقال."النصرانية

.(4/270)الضعيفةالأحاديثسلسلةفيالألبانيالعلامةقالكماجذا،ضعيف

شرح،(959-2/958)و-(2)هامشمع-(955-2/954)الشريعةانظر:(4)

الملل،(152)صالفهرست،(827-4/826)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصول

.(94ه-1/66،944)والنحل
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

غيرالخيرخالق:فيقولونخلقهفيشركاءلتهالمجوسيجعل-14

بمشيئةواقعةليستالواقعةالذنوبإنملتنا:فييقولمنوشابههمالشر،خالق

الحيوانأفعالجميعإن:ويقولونأيقا،يعلمهاولاقالوا:وربما،تعالىالله

وهؤلاء،الشاملةوقدرتهالنافذةمشيئتهفيجحدون،صنعهولاقدرتهبغيرواقع

.(1)الأمةهذهمجوسإنهم:قيلولذا،المعتزلةهم

فعلأنوادعاء،والمحرماتالمعاصيفعلعلىبالقدرالاحتجاج-51

فعلمنهويقع؟لمذلكيحبلملواللهوأن،والنهيللأمرموافقالمعاصي

شق(يمنخرتاؤلاابآؤناةؤلأآئثر!نامآآلترشئآقيتؤ!:يقولونالذينالمشركين

يخرجمنيخرجحتى،الصوفيةمنطوائفذلكفيوقعوقدالأنعام:841!،9

يغلووقد،العقوباتورفعالواجبات!اسقاطللمحرماتالإباحةإلىمنهم

أحدهم:ويقول،اللههوالموجوداتعينيجعلواحتىالطريقهذهأصحاب

خصصوا،لأنهمالنصارىكفرإنما:رؤسائهمأحدويقوليعقى،بربكافرأنا

الاعتبار)2(.بهذاموجودكلعبادةفيشرعون

وقد،(3)فيهمالقرائينفرقةوعليهاليهود،مسائلمنبالجبرالقول-61

.(4)صفوانبنالجهمالإسلامفيبهقال

.(592-8/582)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(582-8/652)السابقالمصدر:انظر(2)

.(49ه-494/1)والنحل)3(الملل

والجعدالتعطيلمقالةانظر:بالقدر.القولدرهمبنالجعدشيخهإلىن!يسبأنهمع(4)

.(179-178)عدرهمابن
http://www.al-maktabeh.com



المقابلة:الثالثالفصل

لكف،النصرانيةمنشعبةالإرجاءأنشهـغظعبالع!ابنعنروي-17

.(2)"القبلةيهودالمرجئة":قولهجبيربنسعيدعنوروي.(1)اذجضعيف

منبالعديدالشديدتأثرهمفيهايجدالصوفيةعقائدفيالناظر-18

ذلك:ومن،النصرانيةومنها،الديانات

والاتحاد.الحلول.

قالوا:،المصلون:لهميقالقوم(النصارىفرق)منالنسطوريةمن.

ورفضر،والدسمباللحمالتغذيوترك،العبادةفياجتهدإذاالرجلإن

،السماواتملكوتيبلغحتى،جوهرهتققى؟والنفسانيةالحيوانيةالشهوات

الأرضفيخافيةعليهتخفىفلاالغيبفيمالهوينكشف،جهرةاللهويرى

الصوفية.طوائفبعضفيموجودةالعقيدةوهذهالسماء)3(.فيولا

فيبستخضراءتينشجرةعلدعاالمسيحأن":متىإنجيلفيجاء.

ولمآمنتملئن،لكمأقولآمين:المسيحلهمفقالالتلاميذ،فعجبوقتها،من

إئقيع:الجبللهذاقلغمتىلكنوحدها،التينةفيهذاتفعلونليستشكوا

.(3)هام!ش،(0721)صراجع(1)

اعتقادأصولشرحفيواللالكائي،(1/341)السنةفيأحمدبناللهعبدأخرجه(2)

عتيبةابن:ويقال-عتبةبنالمغيرةسندهفيلكن.(5/6101)والجماعةالسنةأهل

(8/227)والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأورده-النحاس:ويقال-النفاس-

وانظر:.(7/465)الثقاتفيحبانابنوأوردهتعديلأ،ولاجرخافيهيذكرولم

.(6/372)و(5/121)الإصابة

.(545-1/539)والنحلالملل:انظر(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفي

نأالصوفيةبعفرؤوسزعموقد.(1)"لكميقفلمالبحر؟فيواطيرح

.فيكونكن؟للشيء:يقولأنإلىيصلحتىالإيمانفييترقىالإنسان

:والضلالالباطلأهلوأقوالابحهةتضمنتهمابينالمقابلةنماذجومن

وذاتهاللهصفاتمنالجهميةينكرماالمعارضأجملثم":الدارميقال

واحدانسقاصفةوثلاثينبضعامنهافعذ،اللهرسولآثاروفيكتابهفيالمسماة

خلافحرفاحرفاوتأولهاوفسرها،المريسيحكمبماويفسرهاعليهايحكم

علىإلاأكثرهافييعتمدلا،الصالحونالفقهاءتأولهاماوخلافاللهعنىما

والحبوالرضاوالغضبوالبصربالسمعثمبالوجهمنهافبدأ،المريسي

والمشيئةوالإرادةوالسخطوالعجبوالضحكوالكرهوالفرحوالبغضى

ونظمفنسقهاالصفاتهذهإلىالمعارضعمد،...والقدمينوالكفوالأصابع

وتلطفكتابهفيأبوابافرقهاثمشيء،بعدشيئانظمهابعفكماإلىبعضها

بشرالجهميالزائغتفاسيرعلىفيهامعتمداالجهميةكتلطفبالتأويلبردها

.(2)"سواهمندونغياثابن

وهذا،نهايةولاغايةولاحدلئهليسأنهأيفماالمعارضوادعى":وقالى

.(3)"أغلوطاتهمنهاواشتقضلالاتهجميعجهمعليهبنىالذيالأصلهو

المحققانعزاحيث،(31)هامشمع-(2/97)والنحلوالأهواءالمللفيالفصل(1)

.-(22-18)الفقرات،(12)الإصحاحإلىالنصهذا

.(182-1/612)المريسيعلىالدارمينقض(2)

.(1/232)السابقالمصدر(3)
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المقابلة:الثالثالفصل

التيالشبهةتضمنفمابينمقابلةالدارميعقدالنموذجينهذينففي

المسلمينعنداستقرالذيوالباطلالضلالوبينعليهالمردودهذابهاجاء

منمأخوذالشبهةتضمنتهماأنوبئن،المريسيبشرأوالجهمكلاممنرذه

جاءالتيالشبهتلكتنتقفوتبطلوبذلك،الضالينالمبطلينذينككلام

أصلأ.المسلمينعندمردودباطلمنمأخوذةلكونهاعليهالمردودهذابها

ورث!!!اكع
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الثافيالمطلب

والضلالالباطلأهلأقوالجنسمنهوالشبهةتضمنتهما

تؤلايكمنالايغقموقؤقاذألدين!:تعالىقولهفيوردالمقابلةمنالنوعهذا

،8111:البقرة9(فلؤبفضتهمثنهثقويهشيمثلقئيالميحنلديهنىآذقايفكذاتةةؤتأيينآأآدتة

!تؤلامكة(:مشركو)وهميعلمونلاالذينقولبينمقاتلةالآيةهذهففي

)اليهودوالفلالالباطلأهلمنقبلهممنوقول،(ءاتةآؤتأيينآآدتةيكمنا

،والنصارىاليهودقالهماجنسمنهومكةمشركوقالهماأنوبيان،(والنصارى

جنسمنلأنهوضلالباطلمكةمشركوقالهماأن:المقابلةنتيجةوكانت

تعالى:قالولذا،والنصارىاليهودمنقبلهموالضلالالباطلأهلقالهما

فيتقدمهممنقلوبالعربمشركيقلوبأشبهت:أي(قدؤبهض!لتثتهت

والعتو)1(.والعنادالكفر

ذلك:نماذجومن

عيسى:أمرفياللهعلوالجهميةالنصارىوكذب"أحمد:الإمامقال

مخلوقة.الكلمةلأنوكلمتهاللهروحعيسىقالوا:الجهميةأنوذلك

الله،ذاتمنوكلمتهالثه،ذاتمناللهروحعيسى:النصارىوقالت

.الثوبهذامنالخرقةهذهإن:يقالكأن

.(1/032)العظيمالقرآنتفسير:انظر(1)

http://www.al-maktabeh.com



المقابلة:الثالثالفصل

.(1)"الكلمةهوعيسىوليس،كانبالكلمةعيسىإن:نحنوقلنا

النصارىوصنيعالجهميةصنيعبينأحمدالإمامقابلالنموذجهذاففي

واكتفى،النصارىصنيعجنسمنالجهميةصنيعأنوبئنالمضلإ،عيسىفي

منوالضلالالباطلأهلكلامجنسهمنلأنه؟الجهميةكلامنقضفيبذلك

الكفر.أهل

.مخلوقغيرأنهللقرآنالاحتجاجباب":الدارميوقال

!امامهمالأكبرهؤلاءزعيمعنكتابهفيتعالىاللهأخبرما:ذلكفمن

،المغيرةبنالوليدواسمهالوحيدوهو،مخلوقأنهأولاادعىالذيالأكفر

النار؟ووعدهعليهوردهادعواهعليهأنكرثم،فيهدعواهالكافرعناللهفأخبر

البشر.قولاللهقولأنادعىأن

؟"مخلوقهو":الجهميةهؤلاءوقول512المدنر:أتتتر(آلأقليلما%ذقإن!:وقوله

ؤضقدزني!:تعالىاللهقال،المتبوعوبئسالتابعفبئسبينهما،فرقلاواحد

ئؤثزلأجمرإقدآإقلآآدقرؤآتتكتز!ققاغتهمقؤتز!3ثم!:قولهإلى!11:المدثر9(ؤحيدانخقت

البشربقولليسأنه:يعني،126-22المدئر:أشقر(قذآإلأقوذآنتثتر!ستأضيه!إيئ

فساق-شيبةأبيبنبكرأبوفحدثنا،!اللهقولولكنهالوليد،ادعىكما

قالاضخدودا!ته،ؤجغقمت!وجذاخققتؤتقدور!!:قولهفيمجاهدعن-إسناده

والمال،المخزوميالمغيرةبنالوليدذلك":قال،!13-11المدثر:أضهودا(ؤيين

فيالنقصانيزلفلم:قال.بنينعشرةالشهود:والبنيندينار،ألفالممدود:

.(32):عروالجهميةالزنادقةعلالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الذينلأتباعهصاروكذلكلما.ماتحتىتكلمبماتكلمحينوولدهماله

.(1)"أمرهممنشيءكلفيوتبابخزيالكلمةهذهمنهتلقفوا

،(مخلوق)القرآن:الجهميةقولبينالمقابلةالدارميعقدالنموذجهذاففي

الجهميةقولأنوبتنآنتتر(،قذآإلأقولمإن!الكافر:المغيرةبنالوليدوقول

اختلفتوإنالحقيقةفيبينهمافرقلاوأنه،المغيرةبنالوليدقولجخسمن

الدارمي!إنبل،الجهميةقولنقضفيكافيةالمقابلةهذهوكانت،الألفاظ

.والخزيالنقصانوهي،والعاقبةالنتيجةفيحتىالمذكورةالمقابلةطزد

بعديزالوالمثم!:فقالهذاقبلموضعفيالمذكورةالمقابلة!وذكر

الفقهاءقلتحيثبآخرةالانكانحتى،مدحورينأذلةمقموعينذلك

فيمتعوذكلطمعذلكفشد،الضلالدعاةالبدعإلىودعاوقبفالعلماء

،للكلامفرصةووجدوا،العراقوأنباطوالنصارىاليهودأبناءمنالإسلام

وتكذيبصفاته!انكار،والإكرامالجلالذيوتعطيلالإسلامهدمفيفجدوا

العلماءومنجهلاالرعاعمنوأحسوا،فرصتهموجدواإذ،وحيه!ابطالرسله

أغلوطاتلهموأظهروا،إليهبدعوتهمإماماللناسالكفرعندهافنصبوا،قلة

قلوبهمفيليوقعوا،الإسلامأهلبهايغالطونالكلاممنوعماياتالمسائلمن

الأقدمينبأئمتهممقتدين،خالقهمفيويشككوهم،أمرهمعليهمويلبسوا،الشك

.(2)"17:ص9(آجنقلأهذآإإق!و!52:المدثرأآئبتتر!قولملأقذآاإن!:لواقاينلذا

.(18-ه184):صالجهميةعلىالرد(1)

.(22):صالسابقالمصدر(2)
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المقابلة:الثالثالفهط

غيرقالومن،...الثهكلامالقرآن،!ويحكم":(1)عيينةبنسفيانوقال

.(2)ادالنصارىبقولالقولهذاأشبهما،اللهلعنةفعليههذا

:(3)المباركابنعنالمشهورةالأبياتومن

أحيانا)4(الشركقوليضارعقولالهانالجهمبقولأقولفلا

!ح!!!!اكع

(1)

(2)

(3)

(4)

حافظالكبيرالإماممحمد،أبو،الهلالي)ميمون(عمرانأبيبنعيينةبنسفيان

اليهبارولقي،غلاموهوالحديثطلب،(ـه071)سنةولد،الإسلامشيخالعصر

والحديثالسننفيإمامأعالماكان،عليهالخلقوازدحموصثفوجمعوجؤدوأتقن

.(47-ه8/454)السير:انظر.(ـه981)سنةتوفي،والفقهوالمسير

.(33):صالعبادأفعالخلق

زمانهعالمالإسلامشيخالإمام،الرحمنعبدأبو،المروزيواضحبنالمباركبناللهعبد

جمع،التابعينبقاياعنأخذ،(ـه181)سنةولد،الغازيالحافظوقتهفيالأتقياءوأمير

يقتدىإمامأوكان،والتجارةوالسخاءوالشجاعةالناسوأياموالعربيةوالفقهالحديث

.(142-8/378)السيرانظر:.(ـه181)سنةتوفي،السنةفيالناسأثبتومنبه

.(31):صالعبادأفعالولخلق
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ال!صنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الثالثالمطلب

جنسههومنمماأعظمالشبهةتضمنتهما

والضلالالباطلأهلأقوالمن

وأ،والضلالالباطلأهلعنمأخوذةبكونهاتنقضىالشبهةكانتإذا

جنسهامنهومماأعظمبكونهانقضتإذافكيف،كلامهمجنسمنبكونها

لها.وردأنقضآأشدذلكأنفيشكلا،؟كلامهممن

تعقدثم،الشبهةفيهأثيرتالذيالبابفيينظرأن:المطلببهذاوالمراد

يثتتثم،نفسهالبابذلكفيوالضلالالباطلأهلكلاموبينبينهاالمقابلة

الباطلأهلكلامعليهيشتمللموضلاليباطليعلىاشتملتالشبهةتلكأن

ومجردوضلالأ،بطلانأأشدالشبهةأنضرورةيعنيوهذا،المتقدمينوالضلال

نقضها.فيكافيذلكمعرفة

ذلك:نماذجومن

قد،والنصارىاليهودمنقولاأشرالجهمية":(1)رماعبنسعيدقال

،العرشعلىوتعالىتباركالثهأنالأديانوأهلوالنصارىاليهوداجتمعت

.(2)"شيءالعرشعلىليس:هموقالوا

ولد،المأمونالثقةالحافظالزاهدمحمد،أبو،البصريالضبعيعامربنسعيد(1)

منذالمصرشيخعامربنسعيد":القطانسعيدبنيحىعنهقال،(ـه012)بعد

.(386-9/385)السيرانظر:.(ـه952)سنةتوفي،"سنةأربعين

.(31):صالعبادأفعالخلق(2)
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المقابلة:الثالثالفصل

أفحشاللهيديفيتأولتأنك-المريسيأيها-فافهم":الدارميوقال

مخلوقة،أنهاوادعيت،مغلولةاللهيدقالوا:اليهودلأناليهود؟تأولتمما

عمايتكممناللهلقيفماذامخلوقةوهيوالأرزاقالنعمتأولتهاأنكولما

وحرامهحلالهرزقاهعندكمإنهماإذمخلوقتاناللهيديأنتدعونهذه؟،

.(1)"مخلوقةكلهاوهذه،ومقتورهوموسوعه

فوق!الثهأناللهعلىوعتوهكفرهفيفرعونعلملقدحتى":وقال

كإقآطقيلمتتخؤتآب!نشآ!ئآلأشن!بآتلغلعقي!زخالىآتنن!تهتن:فقاللسماءا

ودلالةبتنبيانالآيةهذهففي،137-36أغانر:(!ؤتجلأئمئهوإيئكوتتىإبه

أجلفمنالسماء،فوقبأنهاللهمعرفةإلىفرعونيدعوكانموسىأنظاهرة

اتخذإبراهيمفرعوننمروذوكذلك،إليهالاطنورامالصرحببناءأمرذلك

معرففأنإلىإبراهيميدعوهكانلماالثهإلىالاطلاعوراموالنسورالتابوت

.(2)"السماءفي

واليدالاستواءفيالجهميةشبهةبينقوبلالثلاثةالنماذجهذاففي

قدالشبهةتلكأنوبمتنذلك،فيوالضلالالباطلأهلقالماوبينوالعلو

فيكافيأذلكفكان"أولئككلامعليهيشتمللموباطلضلالعلىاشتملت

بطلانها.وبياننقضها

.(1/299)المريسيعلالدارمينقض(1)

.(4-ه44):صالجهميةعلالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافلأ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الرابعالمطلب

الباطلأهليتجرألمالشبهةتضمنتهما

بمثلهالإتيانعلىوالضلال

كانتإذافإنهونقضها؟الشبهةإبطالفيالمقابلةأنواعأظهرالنوعهذا

المتقدمينالباطلأهلأندرجةإلىونكارتهاوشناعتهاوحشتهامنبلغتالشبهة

عنوالخروجوالبدعةالشذوذفيإغراقهاعلىدليلأذلككانبمثلهايأتوالم

.-!المعروفالمعهودالباطلعنوحتىبل-الحق

كلامأحكيلأن":المباركلابنالمشهورةالعبارةوردتالبابهذاوفي

.(1)"الجهميةكلامأحكيأنمنإليأحبوالنصارىاليهود

عنه:المشهورةالأبياتضمنويقول

شيطاناالأمروولىالعبادرببريتهمنتخلىأقولولا"

(3)"هامانا)2(فرعونولاموسىنرعونتجبرهفيهذافرعونقالما

قبحمنلحكيتيشبههاوماالأحاديثهذهمخافةولولا":الدارميقال

عورةبهايتبينكثيرةحكاياتالكفرمنإليهيرجعونوماالمعطلةهؤلاءكلام

الأحاديث،هذهمننتخوفولكناسوءاتهم،منكثيرعنوتكشف،كلامهم

.(31):صالجهميةعلىالرد(1)

نأعلى(7)هامش(41)عىللكتابتحقيقهفيالفهيدفهد.دونته،الأصلفيكذا(2)

."الصوابوهو":وقالطغيانا"،هامان"ولا:(8/414)النبلاءأعلامسيرفي

.(31):عالعبادأفعالخلق(3)
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المقابلة:الثالثالفصل

والريبة،الشكبعضفيهافنوقعالناسضعفاءقلوبتحتملهلاأنونخاف

نأمنإليأحبوالنصارىاليهودكلامأحكيلأن":قالالمباركابنلأن

تعطيلفيكلامهممنإن،!المباركابنوصدق،"الجهميةكلامأحكي

.(1)"والنصارىاليهودكلاممنأوحشهوماتعالىاللهصفات

ذلك:نماذجومن

قالتماوالله،حرببنشعيبيا":حرببنلشعيبالثوريسفيانقال

أهلقالماولا،النبيونقالتماولا،الملائكةقالتماولا،الثهقالماالقدرية

.(2)"-الثهلعنه-إبليسأخوهمقالماولاالنار،أهلقالماولا،الجنة

014:النحل9(آزدتهإذآ!:الثهقولتشبيهأما":سلامبنالقاسمعبيدأبووقال

وهذه،يشبهلافإنه؟(فمالالجدار)قالو(فأمطرتالسماء)قالت:بقوله

معنىمايدرلمتسكتثمالسماء()قالت:قلتإذالأنكأدخلها؟أغلوطة

يبينلمثمالجدار()أراد:قلتإذاوكذلك)فأمطرت(،:يقولحتى)قالت(

)قال(،بقولهاكتفيت(الله)قال:قلت!اذا،معناهمايدرلم)أراد(معنىما

إذااحتجتكما)قال(،علىبهيستدلشيءإلىيحتاجلامكت!ف)قال(

هذاقالومن،معنىالجدار(؟)قاليكنلموإلا،(فمالالجدار)قال:قال

يفعلهلممااللهعلىقالفقدهذاقالومن،دونهوهوإلاالكفرمنشيءفليس

.(3)"للخالقالتعطيلومذهبه،والنصارىاليهود

.(31)صالجهميةعلىالرد(1)

.(1/521)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

.(35)صالعبادأفعالخلق(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

دونمكانفيهومنبالنزوليوصفإنما:قلتمثم":الدارميوقال

صفةهذهقلنا:،؟مكانإلىينزلفكيفمكانكلفيهومنفأما،مكان

الداخلالهواءهذاإلاشيئاالصفةبهذهنعرفولا،العالمينربصفةخلاف

فقدتعبدونالذيإلهكمذلكيكنلمفإنشيء،كلعلىالنازلمكانكلفي

عبادةمنمنزلةأسوأتعبدونماعبادةفيوصرتمرأسا،اللهعبادةعنغلبكم

الخلقعندهوشيئاعبدمنهمصنفكللأنوالقمر؟الشمسوعبادةالأوثان

مناتفقتقدالكلمةلأنشيء؟لاالخلقعندهوشيئاأنتموعبدتمشيء،

ولاحدلهليس)شيء(وأن،وصفةبحدإلايكونلاالشيءأنكلهمالخلق

.(1)"لهحدلا:قلتمفلذلكصفة،

قد:ويقولونبالقدريحتجونقومعن:تيميةابنالإسلامشيخوسئل

بقولهويحتجونالذر،منشقيوالشقيسعيدفالسعيدالذر،منالأمرقصي

:نلويقوو،!101:ءنيا!11(شعدونعحهالط!قأؤليكآشاثهمشتمقتلذيمىآلمن!:لىتعا

علينا.وكتبهوالشرالخيرقدر،تعالىدتهالقدرةوإنما،قدرةالأفعالجميعفيلناما

اليهودمنأكفركانواالاعتقادهذاعلىصبرواإذاالقومهؤلاء":فأجاب

والثوابوالوعيدوالوعدوالنهيبالأمريؤمنونواليهودالنصارىفإن؟والنصارى

منكانفإذا،...ببعضىببعفوكفرواوآمنواوبدلواحرفوالكن،والعقاب

يقرلمومن،؟بالجميعكفربمنفكيفحقاكافرببعففهووكفرببعضآمن

.(98-97)صالجهميةعلىالرد(1)
http://www.al-maktabeh.com



ا!لقابلة:الثالثالفصل

آمنممنأكفرفهوبالقدرمحتجاذلكتركبلووعيدهووعدهونهيهاللهبأمر

.(1)"ببعضروكفرببعض

أقوالوبينوالبدعةالأهواءأهلشتهبينقوبل:السابقةالنماذججميعففي

فيماأنوبمتن،الشبهةفيهأثيرتالذيالبابذلكفيوالضلالالباطلأهل

والباطلالضلالأهلبمثلهالإتيانعلىيتجرألموالضلالالباطلمنالشبهة

.المتقذمون

!ح!!!!6!ص!

.(2/367)التفسيردقائق(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الرابعالفصلى

النظائر

مباحث:أربعةوفيه

بالنظائزالمراد:الأولالمبحث.

منأقوىهوالذيبالسظيرالاستدلال:ال!انيالمبحث.

الشبهة.دليل

استدلالذيالدليلبنظائرالاستدلالال!الث:المبحث.

عليه.بهاستدلماصخةعدمعلىالشبهةصاحببه

يمحنلاالذيبالضظيرالاستدلالالرابعالمبحث.

الشبهة.فيدعواهنفسعلىبهالاستدلالالشبهةصاحب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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النظائر:الرابعالفصل

الرابحالفمل

النظائر

الأولالمبحث

بالنظائرالمراد

:اللغويالمعنى

إذا(فلاننظير)فلان:يقال،والشبيهالمماثلوهو)نظير(،جمع:النظائر

:!مسعودابنقولذلك:ومننظراء)1(،والجمع،وشبيههمثلهكان

منسورةعشرينبها:يقوم!واللهرسولكانالتيالنظائرعرفتلقد"

وأالحكمأوكالموعظةالمعانيفيالمتماثلةالسوريريد:"،(2)"المفصل

ببعففيبعضهملاشتباهوالأماثلالأفاضلو)النظائر(:،(3)"القصصر

لاشتباهسميت؟المفصلسور:القرآنونظائر،(4)والأقوالوالأفعالالأخلاق

.(5)الطولببعففيبعضها

.(2/379)اللغةجمهرة:انظر(1)

.(822)رقم(1/563)ومسلم،(742)رقم(1/269)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

.(2/259)الباريفتح:انظر(3)

.(255،252،249/14)العروس)4(انظر:تحفة

.(5/912)العربلسانانظر:(5)
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الهمهمنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

المراد:المعنى

بابيجمعهاالتيوالسنةالكتابفيالواردةالأدلةهنا:بالنظائرالمراد

فالآيات،الدلالةفيمتساويةمتماثلةمعانيأوألفاظعلىتشتملأوواحد،

ومعناهالهجرةلفظعلىالمشتملةالواردةوالأدلةنظائر،الهجرةبابفيالواردة

.وهكذا...نظائر

منوأمثالهافهذه":-ومعرفتهاالنظائرأهميةبيانفي-القيمابنقال

وإيصاله،المعنىوتفهيمالمراد،لتقريب!وواللهرسولضربهاالتيالأمثال

قدفإنهبه،مثلالذيالمثالبصورةنفسهفيواحضاره،السامعذهنإلى

فإن،نظيرهباستحضارلهواستحضارهوضبطهوفهمهتعقلهإلىأقربيكون

وعدموالوحدةالغربةمنوتنفر،التامالأن!والأشباهبالنظائرتأنسالنفس

لهاضربلماوانقيادهاقبولهاوسرعةالنفستأنيسمنالأمثالففيالنظير،

ازدادالأمثاللهاظهرتوكلما،ينكرهولاأحديجحدهلاأمرالحقمنمثله

فهيله،ومزكيةالمراد،المعنىشواهدفالأمثالووضوحأ،ظهورآالمعنى

العقلخاصةوهي،سوقهعلىفاستوىفاستغلظفآزرهشطأهأخرجكزرع

.(1)"وثمرتهولبه

النقف:بابوفيالتقريربابفييكونبالنظائروالاستدلال

مننظائرهتوردثمالمسألةفيالواردالدليليذكربأنالتقرير:بابففي

بالآياتالسنةأهلاستدلالفيكما،وتثبيتهللمعنىتقويةذلكفيفيكون،الأدلة

معنىعلىتعالىالثهكتابمنمواطنسبعةفيالعرلشعلىاللهاستواءفيالواردة

.(1/239)الموقعينإعلام(1)
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النظائر:الرابعالفصل

الذيالاستواءحقيقةالمرادأنعلىقاطعدليلذلكأنعل؟يختلفلاواحد

كلامها.منمعناهالعربتعرف

الشبهة،صاحببهاستدلالذيالدليلإلىيؤتىبأن:النقضبابوفي

بهاستدلالذيالمعنىأواللفظذلكفيهاالأدلةمننظائرأونظيرلهيوردثم

ذلكفيالشبهةصاحبادعاهماأنويبئن،الدليلذلكفيالشبهةصاحب

النظائرلأن،نظائرهفيأيضأيصحأنالمتحئممنلكانصحيحأكانلوالدليل

صحيح.غيراستدلالهفإننظائرهفييصحلمإذاوأما،متساويةمتشابهةمتماثلة

كنته7قالثرلرا!يمن!قةفىادتمةمخثليآلترجمندمجيصضتلإلت):تعالىلقاكما

الشهملأبعيسىالزاعمينالنصارىعلىمحتجاتعالىيخبر"،159:عمرانآل(أفسكون

استحقوالدلهليسأنهبزعمهمبل،شبهةولابرهانبغيربحقلهليسما

نأفضلابشبهةليسوهذا،الربوبيةفيلثهشريكاأواللهابنيكونأنبذلك

والتدبير،بالخلقالثهتفردعلىالدالةاللهآياتمنكذلكخلقهلأن،حجةيكون

أدل،نقيفقولهمعلىفهو،لإرادتهوتبعمشيئتهطوعالأسبابجميعوأن

فآدمهذاومع،أولىالوجوهمنبوجهدتهالمشاركةيستحقلاأحداأنوعلى

مالآدميوجبلاذلككانفإذاأم،ولاأبمنلاترابمناللهخلقهالضتلأ

أولىبابمنأببلاأممنالمخلوقفالمسيح؟المسيحفيالنصارىزعمه

بابمنآدمفيفادعاؤها؟المسيحفيوالإلهيةالبنوةادعاءصحفإن،وأحرى

.(1)"وأحرىأولى

.(133)صالرحمنالكريمتيسير(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ال!انيالمبحث

الشبهةدليلمنأقوىهوالذيبالسظيرالاستدلال

منكانماأنكماوضعفآ،قوةبينهافيماتتفاوتالأدلةأنالمعلوممن

درجةعلى-وأقسامهأفرادهلكل-تكونلاقوتهفإنقويآالأدلةأنواع

.غيرهمنأقوىهومامنهابل،واحدة

نظيرعليهدأولي؟الحقيخالفماعلىبدليليالشبهةصاحباستدلفإذا

!اذا،وأوضحوأظهرمنهأقوىيكونممالكن،دلالةأولفظآالدليلذلك

صاحببهاستدلالذيالدليلعليهيدللاماعلىيدلالأقوىالدليلهذاكان

الشبهةصاحباستدلالأنعلىبرهانآذلككان؟خلافهعلىيدلأوالشبهة

صحيح.غيرباطلبالدليل

ذلك:نماذجومن

الخطاب!بنعمراستسقاءبحديثالشبهةصاحباستدل:الشبهة

!صبالنبيوالتوشلالاستسقاءجوازعلى،!المطلبعبدبنبالعباس

!انما:فقالتكقفهافقدالدلالةهذهفيهليسالحديثولكون،موتهبعد

جوازللناسليبينصووبالنبييستسقولم!تبالعباس!تعمراستسقى

عندهم،معلومآفكان!هبالنبيالاستسقاءوأما!وو،النبيبغيرالاستسقاء

فبين،ه!ن!النبيبغيرالاستسقاءيجوزلاأنهيتوهمبعفالناسأنفلربما

لربما!صبالنبياستسقىولوالجواز،بالعباسباستسقائه!عمرلهم

حوو.بغيرهالاستسقاءيجوزلاأنهالناسبعضمنهيفهم
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النظائر:الرابعالفصل

أولىلكانالمذكورالتوهمدفعكانلوالمقصودأن":السهسوانيقال

يتوسل:أن

!وو.حياتهفيوو!ك!النبيغيربحي.

.ه!ك!وفاتهبعده!ن!النبيغيربميتأو.

!ك!وو.حياتهفي!ووالنبيغيربميتأو.

أنهمنالآتيالاحتمالفيهايبدأأنمنأبعدالثلاثالصورهاتيكفإن

الحيبغيرالاستسقاءوأنمات،قدحهوالنبيحيلأنهبالعباساستسقىإنما

يجوز.لا

الاحتمالفيهايتأتىالتيالصورةواختارالصورتلك!عمرتركفلما

.(1)"المذكورالتوهمدفعليس!مقصودهأنعلىالصنيعهذادلالمذكور

فأوردعليها،دذالدليلأنادعىمتكقفةبدلالةاستدلالشبهةفصاحب

منهاأقوىلكنهااذعاها،التيالدلالةنظيرهيدلائلعدةالسهسوانيعليه

عمرأنادعىالشبهةصاحبأن:ذلكوبيان،الصوابإلىوأقربوأوجه

ادعاهماكانفلو!ت!وو،النبيبغيرالاستسقاءجوازلهمليبينبالعباساستسقى

للدلالةذكرهاالتيالبعيدةالصورةهذهمنأقوىصورهناكلكانتصحيحآ

وهي:،ذلكعلى

!نرو.حياتهفي!ووالنبيغيربحييستسقىأن.

!و.وفاتهبعد!نووالنبيغيربميتيستسقىأن.

.(188):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

!ر.حياتهفيوو!ت!النبيغيربميتيستسقىأن.

الشبهة،صاحبذكرهاالتيالصورةمنأقوىالثلاثالصورهذهفإن

الصورهذهبأحديقعأنالأولىمنلكانصحيحأادعاهالذيالمعنىكانولو

المقصود.تحقيقفيوأقربوأوجهأقوىهيالتيالثلاثة

لمإذاأنه:وهي،النتيجةببيانبالنظيرالاستدلالهذاالسهسوانيخغثم

التيالثلاثالصورهذهبأحدالشبهةصاحبادعاهالذيالمعنىذلكيقع

غيرباطلةذكرهاالتيالصورةأنعلىدذذكرها؟التيالصورةمنأقوىهي

صحيحة.

ر!!!!6!حح
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النظائر:الرابعالفصل

ال!الثالمبحث

بهاستدلالذيالدليلبنظائرالاستدلال

عليهبهاستدلماصخةعدمعليالشبهةصاحب

جانبين:يتضمنالنوعهذا

.الألفاظفيلاالمعانيفيتكونماأكثرهناالنظائرأن-1

الدليلعلىتوزدالتيالنظائرأن:بمعنى،عكسيهناالاستدلالأن-2

الشبهة.صاحبادعاهماعكسإثباتبهايرادالشبهةصاحبأوردهالذي

عليهأورد؟الحقيخالفماعلىدليليبمعنىالشبهةصاحباستدلفإذا

فيالشبهةصاحبادعاهالذينفسهالمعنىعلتشتملالدليللذلكنظائر

الدلالةعكسعلىتدلالنظائرهذهأنيبئقثتمبه،استدلالذيالدليلذلك

صاحبادعاهماأنيثبتوهذا،الدليلذلكفيالشبهةصاحبادعاهاالتي

الأكثر-وهي-لدليلهالنظائرالأدلةلأن؟صحيحغيرالمعنىمنالشبهة

.ادعاهماعكسعلىتدل

ذلك:نماذجومن

الشبهة:

آنفسصفغجا*وكظتموأ،ذآنقخ!ؤلؤ:تعالىبقولهالشبهةصاحباستدل

على،164ال!اء:أ(زجيقاتوأباآلتةلؤجلاوأ!لو!شزلآلهصوآشحغعر%ألتةقأشضغفروأ

الحكمهذالأن:قال،مفالاستغفارلطلب!هقبرهإلىالمجيءمشروعية
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

هذالأن؟وفاتهبعدقبرهإلىوالمجيءحياتهفيحووإليهللمجيءشامل

باقي.هوبلبموتهينقطعفلا!نوو،للنبيتعظيمفيهالحكم

فإن،عليهدليللاقول"بموتهينقطعلاوهذا":قوله":السهسوانيقال

الصغرىالإمامةمن-الأحكامسائرأنكمافيه،استبعادلاالحكمهذاانقطاع

والأمر،الأرحاموصلة،والزكاة،والحج،والصيام،والصلاةوالجهاد،،والكبرى

،والمشاورة،القتالعلىوتحريفالمؤمنينالمنكر،عنوالنهيبالمعروف

نأزاعمزعمفإن،موتهبعدانقطعتقد-الثغوروحفظ،الجيوشوتجهيز

البرزخيةالحياةإن،؟الموتبعدانقطاعهمعنىفماقبرهفيحي"خووالنبي

بديهيوالأوللا؟أمعندكمالأحكامكلفيالدنيويةللحياةمساويةهيهل

وغيرها،الصغرىالإمامةمنالمذكورةالأحكامانقطاععلىالأمةلإطباقالبطلان

.(1)"!ووموتهبعدإليهالمجيءحكمانقطاعفياستبعادفلاالثانيوعلى

،بالموتينقطعلاحكمهأنادعىأنبعدبالدليلاستدلالشبهةفصاحب

للنبيالخطابفيهاجاءكلها،العشرةتجاوزتنظائرالسهسوانيعليهفأورد

وتحريضروالجهادكالإمامةحياتهفيبهايقومالذيهو!هالنبيوكان!!ه،

،بالإجماع!هعنهالأحكامهذهانقطعت!هوفاتهوبمجرد،القتالعلىالمؤمنين

فيفكان،الشبهةصاحبادعاهاالتيالدلالةعكمسعلىالنظائرهذهفدئت

!ابطالأ.وردآلشبهتهنقضآذلك

.(92):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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النظائر:الرابعالفصل

الرابعالمبحث

صاحبيمحنلاالذيبالنظيرالاستدلال

الشبهةفيدعواهنفسعلىبهالاستدلالالشبهة

جانبين:يتضمنالنوعهذا

المعاني.فيلاالألفاظفيتكونماأكثرهناالنظائرأن-1

الدليلعلتوزدالتيالنظائرأن:بمعنى،سلبيهناالاستدلالأن-2

الشبهةصاحبادعاهالذيالمعنىسلببهائرادالشبهةصاحبأوردهالذي

به.استدلالذيالدليلعليهاشتملالذياللفظفي

الحق؟يخالفمعنىعلىدليليفيواردبلفطالشبهةصاحباستدلفإذا

الدليلعليهاشتملالذينفسهاللفظعلىتشتملالدليللذلكنظائرعليهدأولي

عنديدلأنيمكنلاالنظائرتلكفياللفظذلكأنيبتنثئم،بهاستدلالذي

لذلكادعاهالذيالمعنىذلكعلى-نفسهالشبهةصاحبومنهم-أحدكل

فيالشبهةصاحبادعاهمابأنيقطعوهذابه،استدلالذيالدليلفياللفظ

يمكنلا-الأكثروهي-لدليلهالنظائرالأدلةلأن؟صحيحغيراللفظمعنى

كانإذاينفظالمذعىالمعنىأنالمعلومومن،نفسهالمعنىذلكعلىحملها

.أخرىأدلةفيوردإذااللفظذلكعليهيدلأنيلزمصحيحآ

ذلك:نماذجومن

تعالى:قولهفيوالهجرةالخروجبلفظالشبهةصاحباستدلال:الشبهة

،0011:ءلنسااأ(آلئرغلآتجر"ؤقغآلمؤتققذيذكهثئمؤزسصولإءآدتةإلىمفاجراتتيرءيمنماتحرقيومن!
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

مهاجرفهو؟وفاتهبعدقبرهلزيارةأو،حياتهفي!لزيارتهخرجمنأنعلى

منأنالعلمذوقمنمسكةأدنىلهمنعندشكولا:قال،ورسولهالثهإلى

ورسوله،اللهإلىمهاجرأخرجأنهعليهيصدق!ىاللهرسوللزيارةخرج

وفاته.بعدفكذاقطعأ،الكريمةالآيةفيداخلةحياتهفيوزيارته

قربةالزيارةكونعلالآيةبهذهيستدلمنمثلأن":السهسوانيقال

فيخرجلمناللهانتدب":بحديثقربةالزيارةكونعلىيستدلمنكمثل

وأأجرمننالبماأرجعهأنبرسليوتصديقبيإيمانإلايخرجهلاسبيله

روحةأواللهسبيلفيلغدوة":وحديث،(1)عليهمتفق"الجنةأدخلهأوغنيمة

فيعبدقدماأغبزتما":وحديث،(2)عليهمتفق"فيهاوماالدنيامنخير

الثهسبيلفيفصلمن":وحديث،(3)البخاريرواه"النارفتمسهاللهسبيل

بأيفراشهعلىماتأوهامةلدغتهأوبعيرهأوفرسهوقصهأوقتلأوفمات

الهجرةإن":وحديث،(4)دوادأبورواه."الجنةله!انشهيدفإنهشاءحتف

فهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن":وحديث،(5)"قبلهاكانماتهدم

تعالى:كقولهالهجرةذكرفيهاوردالتيالآياتوجميع،(6)"ورسولهاللهإلى

.(1876)رقم(3/9541)ومسلم،(36)رقم(1/22)البخاريأخرجه(1)

.(0188)رقم(3/9941)ومسلم،(2639)رقم(3/2801)البخاريأخرجه(2)

.(2656)مقر(3/1035)البخاريصحيح(3)

/11)الضعيفةالسلسلةفيالألبانيوضعفه،(9942)رقم(284)صداودأبيسنن(4)

.(5361)رقم(597

.(121)رقم(1/211)مسلمأخرجه(ه)

.(7091)رقم(3/5151)ومسلم،(1)رقم(1/3)البخاريأخرجه:عليهمتفق(6)
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النظائر:الرابعالفصل

وألتهألتهرخمتيرفينأؤث!كآلئرم!بيلينيؤبخهدوأهاتجروأوآلؤليناتنو(ةآلذليئان!

آدتةسبديلييتوجفدواؤهاجروأاقواةألديمت!:تعالىوقوله،1812:البقرةأ(عفورزجص

ضتةبرخمؤزتجهو!يتيثرممئمآئفإلزونوؤأؤليكآدتةجمندذزجةآغظموآنفييييئبآضؤلهئم

عطيص(آتجززمجنذةأفةإنآئذالهعهاخيديهت!ضعيريهايحيصقتمؤجتمتيؤيىضحؤن

مهتقزز!أوتاكؤآثز!دوأآدتوشصبيلىني%حروأها!والذيمنى:تعالىوقوله،122-02:التولةأ

آدتةلهكانيزضحؤنه!فذمخلأقق!تهم!آلرننق!لهؤمخئنآدتةص4ي!زقاضصتأآلته

العلمأهلمنأحدأأنمع،الآياتمنذلكوغير،159-58الحج:(ألثييز!ز

.(1)"قربةالزيارةكونعلىوالآياتالأحاديثبهذهيستدللموالدين

على(و)الهجرة()الخروجلفظفيهالذيبالدليلاستدلالشبهةفصاحب

وأحياتهفي!وولزيارتهخرجمنكلأنوادعى،الزيارةوهو:ادعاهمعنى

علىيدلالدليلأنالنهايةفيفادعى،ورسولهاللهإلىهاجرممنفهوموتهبعد

الكتابمنكثيرةنظائرالسهسوانيعليهفأوردوميتا،حيأو!"زيارتهمشروعية

اللفظانهذانكانلوأنهوبين،()الهجرةولفظ()الخروجلفظفيها،والسنة

حيآ!ووالنبيزيارةعلىيدلانالشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلفي

فيهماوردحديمبأوآيةكليكونأنفيتعتن،-ادعىكما-قربةوأنهاوميتآ

قربة،وأنها!هالنبيزيارةمشروعيةعلأيضآيدل(و)الهجرة()الخروجلفظ

هذهفدلت،ذلكيدعيأن-نفسهالشبهةصاحبومنهم-أحدآيمكنولا

(و)الهجرة)الخروج(لفظفيالشبهةصاحبادعاهالذيالمعنىأنعلىالنظائر

صحيح.غيرباطل

.(58):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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ميىالظالفمكل

والعميريدالترد

مباحث:ثمانيةوفيه

والحصربالترديدالمراد:الأولالمبحث.

وإقرارالحق.الباطلإبطالمعوالحصرالترديد:اثانيالمبحث.

يمحنلابحيثالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثالثالمبحث.

بالحق.والإقرارإبطالهإلاالشبهةصاحب

الأخف.إلىالأشذمنوالانتقالجزد!لابوالحصرالترديدالرابعالمبحث.

الذيالأدنىمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:الخامسالمبحث.

فيه.ينازعالذيالأعلىإلىالشبهةصاحببهيقز

المتفقالأصولمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السادسالمبحث.

الشبهة.صاحبفيهينارعالذيالموضعإلىعليها

.الخاصإلىالعاتممنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديدالسابعالمبحث.

صاحبمرادفيالتفصيلخلالمنوالحصرالترديد:الثامنالمبحث.

الشبهة.
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

الخامسالفمل

والعمهرالترديد

الأو!المبحث

والحصربالترديدالمراد

:اللغويالمعنى

وتردادآ()1(،ترديدأيردد--)ردد:يقال)رذد(،الفعلمصدرالترديد:

وهو:،منقاسمطردواحدأصلوهو،المضعفةوالدالالراء:مادتهوأصل

ذرلأنه)المرتد(:وسميردأ(،-أرده-الشيء)رددت:تقولالشيء،زخع

،(2)هيففائدةولالهمرجوعلا:أيله(راذةلاأمر)هذا:ويقالالكفر،إلىنفسه

.(3)رذهوسأله،طلبه:(و)استرذه،وخطأهيقبلهلم:(عليهو)ردة

*صطلاحي:المعنى

هل:الحكمعلةبأنويردد،الأصلأوصاف-أولأ-يتفحصأنهو)

وصفعلىيستقرحتىكلحكم-ثانيآ-يبطلثمتلك؟،أوالصفةهذه

.(4)"علتهالوصفهذاكونذلكمنفيستفادواحد،

.(3/172)العربلسان:انظر(1)

.(387-2/386)اللغةمقاييسمعجمانظر:(2)

.(036):صالمحيطالقاموس:انظر(3)

.(1/591)العلماءدستور(4)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثالنى:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفط

المن!ج:وتأصهيل6المرادالمعنى

المنهج،هذاوتأصيل،الكلمةلهذهالمرادالمعنىعنبحثيأثناءفي

أهلعلماءعندالتاريخيةأمثلتهاأهموبيانوفوائدها،،فيهالمتبعةوالطريقة

الأمينمحمدالعلامةفعلكماواستوفاهااستوعبهامنعلىأقفلم؟السنة

غنيةفيهلأنموجزآ؟مختصرآذلكفيكلامهسأذكرفإننيولذلك،الشنقيطي

للمقصود)1(:واستيعابآوكفاية

الدليل:هذاأسماء

والترديد،بالتقسيم:الجدليينوعندوالحصر)2(،بالترديدالدليلهذايعزف

المنفصل.بالشرطي:المنطقيينوعند،والتقسيمبالسبر:الأصوليينوعند

:ومعناهضهابطه

أصلين:منمتركبأنه

عنهالمعبروهوالحصر،طرقمنبطريقالمحلأوصافحصرأحدهما:

المنطقيين.عندالمنفصلوبالشرطي،والجدليينالأصوليينعندبالتقسيم

منهاباطلهوماوإبطال،المحصورةالأوصافتلكاختيارهو:والثاني

الجدليينوعندبالسبر،الأصوليينعندعنهالمعبرهووهذا،صحيحهوماوابقاء

المنفصل.الشرطيفيبالاستثناءالمنطقيينوعندبالترديد،

.(535-3/914)البيانأضواء:انظر(1)

الاسم.هذاالشنقطيالعلامةيذكرولم،(2/934)المرسلةالصواعقانظر:(2)
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

:القرآنمندليله

منها:،القرآنفيعديدةأدلةله

لأزضىوآآل!تتخؤلهبخققوأآتم!أتخلقولتمممآتم4غيزلثىمنخيقوأآتم!:تعالىقال-1

.!63-53:لطورا1(يوينونلأقي

آظقغ!ثؤؤتذاضالأؤقاذلأوتتنلاتيا!قرآلذىيتأقؤ!:تعالىقال-2

.!97-77:يممرأ(!!عقدآلرخمقآيخداقيآمخذنغيبآ

آلثرمجنذآتخذئمفل!دؤد*أتحاماإلأأقاران!مقثنؤقالؤأ!:تعالىقال-3

صسئئةءصم!كنمهمل!لغلمولنىلاقاآلترغلتفولونآئمعفذة5آدته*تحيفققنعفدا

وكعلو(اتوأةؤآلؤيمت!خدونفيهاهتمقايىآآضخبقأؤتبف!روبرءؤآحظث

.!82-08:لبقرةاأ(خلدولنىفهاممئمتهحئؤأآضخمبأؤثصكلضئيخمتىأ

لذ!ؤتننةآقلآثنغثتمغزآوعتآثكبآلضعآيئغتأزؤء3ثنستة!:تعالىلقا-4

!نماوكنضخلإقين!نتسإنبيقيرتئونيآ!كانثتايقآزحامغثتوآل!ضتلتآمالأنثيايقآآرحزم

آزحاملخليآشتمثمتآقاآلأنثتايقآرحزمنيتز!ذلآةقلآثتكقآتعروعئآثتايقآلإبلي

با!دآلتهغلآفزئيحتينفمنآطذبهذاحآلتاوضغنحماداةحمد!نتف\تملأنثستنآ

غليمخرفاإقتأروجىمآأجذفيلأفل!لظايينآتقؤتمآتهلإىلاآلتةإنبغترسكلق!لايشآليفحل

لغترأهلاق!يو\رتجىقإتصختريرلخم\ؤق!فوحاماآؤدشيتةليهوتآنتظعثه+،لأطامجر

.!541-341:نعامالأ9(ءيهآلئه
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

منه:المقصود

فيالدليلهذايستعملونمنهمكلوالجدليونوالأصوليونالمنطقيون

أعمالجدليينعنداستعمالهأنإلا،استعمالهمنالاخرغرضهوليسغرض

والأصوليين.المنطقيينعنداستعمالهمن

أوصافمنوالباطلالصحيحمعرفة:الدليلهذامنالجدليينفمقصود

المحل.أوصافحصر:الأول:أمرينمنيتركبعندهموهو،النزاعمحل

كلهاباطلةتكونوقدمطلقآ،الصحيحوتصحيحمنهاالباطلإبطال:والثاني

علىفائدةوأكثرنفعأأعمالدليلوهذاإليها،المستندالحكمبطلانفيتحقق

والمنطقيين.الأصوليينطريقعلىمنهالجدليينطريق

علةاستنباطوهو،صخاشيءفييستعملفإنهالأصوليينعندوأما

الشرعي.الحكم

وأهفيته:وأثرهالههمنةأهللدىلهالتاريخية*ثار

نإهناوسنذكر،تاريخيةآثارآالدليللهذاأناعلم":الشنقيطيقال

بعضها.للهاشاء

لضعفسببأولأنهالتاريخفيجاءالعظيمالدليلهذاأن:ذلكفمن

العظيم.القرآنبخلقبالقولعقائدهمفيالمسلمينعلىالعظمىالمحنة

واستفحلت،المأمونأيامفينشأتالقرآنبخلقالقولمحنةأنوذلك

ذلكجميعفيوهي.الواثقأيامفيذلكعلىواستمرت،المعتصمأيامفيجدآ

العلمبعفأهلقتلمنفيهاوقعماومعلوم.وقدمساقعلىقائمةالتاريخ

ماومعلوم.خوفأبالقولالمداهنةإلىبعضهمواضطرار،وتعذيبهمالأفاضل
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

حنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبيالإمامزمنهفيالمسلمينلسيدفيهاوقع

الضربمنخيرأوالمسلمينالإسلامعنوجزاه،الواسعةبرحمتهاللهتغمده

المحنةهذهلضعفتاريخيمصدرأولأنجاءوقد.المعتصمأيامالمبرح

العظيم:الدليلهذاهوجماحهاوكبح

أبيبنأحمدترجمةعلىالكلامفيبغدادتاريخفيالبغداديالخطيبقال

بنمحمدسمعت:يقولخلفبنطاهرسمعت:-إسنادهفساق-ليؤاد

رجلأيقتلأنأرادإذاأبيكان:يقولبالتهالمهتديلهيقالالذيالواثق

لأبيائذنوا:أبيفقالمقيدمخضوببشيخفأتى،المجلسذلكأحضرنا

صلاه5فيوالواثقالشيخفأدخل:قالدؤادأبيابنيعنيوأصحابهالثهعبد

يا:فقالعليكالثهسلملاله:فقال.المؤمنينأميرياعليكالسلام:فقال

نتتمخآب%!حفؤتحصبقإداج!يخ!:تعالىاللهقالمؤدبكأدبكمابئس،المؤمنينأمير

أبيابنفقالمنها.بأحسنولابهاحييتنيماوالله،186الناء:أ(آؤرذوهآيحئهآ

تقولماشيخ،يا:فقال.كلمه:لهفقال.متكلمالرجل،المؤمنينأميريادؤاد:

فقال:سل:لهفقال"السؤالولي:يعني"تنصفنيلم:الشيخقال؟القرآنفي

!هالئبيغيمهشيءهذا:فقال:مخلوقفقال؟القرآنفيتقولما:الشيخله

يعقموه؟لمشيءأم؟الراشدونوالخلفاءوعليوعثمانوعمربكروأبو

بكر،أبوولا!و،الئبييعلمهلمشيءاللهسبحان:فقال.يعلموهلمشيء:فقال

:قالأنت؟علمته،الراشدونالخلفاءولاعلي،ولا،عثمانولاعمر،ولا

؟القرآنفيتقولما:قال.نعمقالبحالها.والمسألةأقلني:فقالط.فخجل

الراشدونوالخلفاءوعمربكروأبو!هعلمهشيءهذا:فقال.مخلوقفقال
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

وسعهم؟ماوسعكأفلا:قالإليهالناسيدعواولمعلموه:فقال؟يعلموهلمأو

إحدىووضع،قفاهعلىواستلقىالخلوةمجلسفدخلأبيقامثمقال:

بكر،أبوولا!ك!نح!ه،الئبييعلمهلمشيءهذا:يقولوهوالأخرىعلىرجليه

سبحانأنت؟،علمتهالراشدونالخلفاءولا،عليولا،عثمانولاعمر،ولا

والخلفاء،!وعلي،وعثمانوعمر،بكر،وأبو!ه،التبيعلمهشيء.!الثه

الحاجب،عمارآدعاثم؟وسعهمماوسعكأفلا،إليهالناسيدعواولمالراشدون

وسقط،الرجوعفيلهويأذندينار،أربعمائةويعطيهالقيودعنهيرفعأنفأمر

أحدأ.ذلكبعديمتحنولمدؤاد،أبيابنعينهمن

انتهىولما،البغداديالخطيبعنالقصةهذهتاريخهفيكثيرابنوذكر

.يعرفلابعفمنفيهبإسنادتاريخهفيالخطيبذكره:قالسياقهامن

منتابالواثقأنمن:وغيرهالخطيبذكرهبماالقصةلهذهويستأنس

ابنوكان:الخطيبقال:والنهايةالبدايةفيكثيرابنقال.القرآنبخلقالقول

القولإلىالناسودعا،المحنةفيالتشديدعلىوحملهالواثقعلىاستولىدؤادأبي

-إسنادهفساق-.موتهقبلذلكعنرجعالواثقإنويقال:قال:القرآنبخلق

.القرآنبخلقالقولمنتابوقدماتالواثقأن:المهتديعنرجلعن

الاحتجاجصحيحةالعلماء،عندمشهورةتزللمالقصةفهذهحالكلوعلى

الحجر.الخصمإلقامفيها

يرادبالقيودمكبلأكانالذيالشيخهذابهاألقتمالتيالقصةهذهوحاصل

والتقسيم:السبرهوالذيالعظيمالدليلهذاهوحجرآ،دؤادأبيبنأحمدقتله

إليهاالناستدعوالتيهذهمقالتكدؤاد:أبيلابنيقولالمذكورالشيخفكان
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والحصرالزديد:الخامسالفصل

وخلفاؤه!رالئبييكونأنإما:أمرينأحدمنالصحيحبالتقسيمتخلولا

قسمفلا،وغيرهالعلمبينواسطةولابهاعالمينغيرأوبهاعالمينالراشدون

السبرأنفبينالمذكورينالقسمينإلىالصحيحبالسبررجعإنهثم.البتةثالث

التقديرين:منتقديركلعلىليسدؤادأبيبنأحمدأنيظهرالصحيح

يدعوهمولمالناسوتركوا،وأصحابههوبهاعالمآكان!ووالئبيأنعلىأما

عدممنوأصحابهالئبيعليهكانلمامخالفةإليهادؤادأبيابنفدعوةإليها:

وسعهم.مايسعهوكانلها،الدعوة

أبيلابنيمكنفلابها:عالمينغيروأصحابه!والئبيكونعلىوأما

بها.علمهمعدممعبهاعالمأنهيدعيأندؤاد

الواثقوترك،الواثقعينمنسقطولذلكتقدير،كلعلىضلالهفظهر

لضعفتاريخيمصدرأولالعظيمالدليلهذافكان.العلمأهلامتحانلذلك

هذاوفي،!حالمتوكليدعلىبالكليةاللهأزالهاحتى؟الكبرىالمحنةهذه

.(1)"المذكورالدليللهذاعظيمةتاريخيةمنقبة

!ح!!!!اكع

.(405-3/205)نلبياااءضوأ(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ال!انيالمبحث

وإقرارالحقالباطلإبطالمعوالحصرالترديد

المهملك:هذافيلأصل

أطقغ!*ؤؤتذاقالألأوتتنؤقاذئاتيا!قرآلذىأقرءتت!:تعالىقوله-1

لتقسيموا":الشنقيطيلقا،!79-77:أمريم(%آتخذيخذآلرخمتنعقدا!!آنغيتت

الصحيحوالسبر،ثلاثةفيالمحلأوصافيحصرالكريمةالآيةهذهفيالصحيح

الحجروائلصبنالعاإلقاميتمموبذلك،الثالثويصححمنهااثنينيبطل

فيالمحلأوصافحصروجهأماوولدأ.مالأالقيامةيوميؤتىأنه:دعواهفي

مستندكيخلولاالقيامةيوموولدآمالأتؤتيإنكقولك:نقولأنافهوثلاثة

وعلمت،الغيبعلىاطلعتتكونأن:الأولأشياء:ثلاثةمنواحدمنفيه

والثاني:.المحفوظاللوحفياللهكتبهمماالقيامةيوموالولدالمالإيتاءكأن

نأ:الثالث.يخلفهلنعهدآأعطاكإنفإنه،بذلكعهدآأعطاكاللهيكونأن

تعالىذكروقد.غيباطلاعولاعهدغيرمناللهعلىافتراءذلكقلتتكون

بأداةلهمامبطلأ،(اقيآمخذيخذآلرخمتنعفداآنغيتتآطتغ!:قولهفيولينالألقسمينا

يطلعلمالمذكورالعاعرلأن.باطلالقسمينهذينكلاأنشكولاالإنكار.

ذلكقالأنهوهوالثالثالقسمفتعينعهدا.الرحمنعنديتخذولم.الغيب

الزجربحرفالواقعهوالذيالقسمهذاإلىتعالىأشاروقد.اللهعلىافتراء

يطلعلم،كذلكالأمرس!يليلزمهلأنه:أي،(!لأ!:قولهوهووالردع
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والعصرالزديد:الخامسالفصل

كانلولأنه،اللهعلىافتراكأذلكقالبلعهدأ،الرحمنعنديتخذولم،الغيب

.(1)"ترىكمامقالتهعنالردعيستوجبلمحاصلأأحدهما

حزملذ!زتنناةقلآشغقلمغنرآومفثغقألضمآيئآقنىآزؤفيثخص!ة!:وقوله-2

لإبليآومن*صصدقين!نتضإنبعقرتئولقآ!لأنثيتنآزحاملختوآشتقلثآقالأنتيايبآآر

لأنث!غزآتمآآزحا!غتليآشتمثتآقالأفثصايقآآيرلذ!زتينحزمةآقلآثتكقتتقزآومنىآثايق

لاسآليصلتا!دآلتوغلآلهرئيحنينفمنآطذبهدأآلتهوضتنحئمإد!د%!نضف

يظعمةطاعرغلمخزئاإقةأوجىتآأجذفيلأفل!ثلظاييئآتقؤمآتهلىلاآلتهإنبغترسكلتو

(بهءألتهلعترأهل\ؤيض!قارتجمئ!قإئهوخنزيرآؤثخمض!فوحادماآؤشتتةليهوئآن،لأ

الإناثبعضحرمواللذينيقولاللهفكأن":الشنقيطيقال.!145-143:الأنعامأ

بعضها:دونكالحاميالذكوربعضوحرموابعضها،دونوالسوائبكالبحائر

معقولةبعلةمعللأيكونأنمنبعفهدونذكرمالبعضتحريمكميخلولا

الأنوثة،الإناثمنالمحرمفيالعلةتكونأنفإمابعلةمعللأنهوعلىتعبديآ.أو

واشتمالها،الرحمفيالتخلقمعآفيهماالعلةتكونأو.الذكورةالذكورومن

حصربعدثمبها.الحكمإناطةادعاءيمكنالتيالأقسامهيهذهعليهما،

ليتميزاختبارهاأي.المذكورةالأقسامسبرإلىنرجعالتقسيمبهذاالأوصاف

العلةكونلأن،الصحيحبالسبرباطلةكلهافنجدهاالباطلمنالصحيح

علىذلكفدلبعفالذكور،تحلونوأنتمذكركلتحريميقتضيالذكورة

العلةوكونالاطراد.عدمهوالذيالنقضلقادحبالذكورةالتعليلبطلان

الرحماشتمالالعلةوكون.قبلهفيماذكرناكماأنثىكلتحريميقتضيالأنوثة

.(3/294)نلبيااءضواأ(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثاف!:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

!فل:بقولهتعالىأشارالإبطالهذا!الى.الجميعتحريميقتضيعليهما

العلةكانتفلو:أي(قيا!ئنألآأزحاملخليآشتمثتآقاآلأنثسغقآرحزمنيتز!ذلآة

اشتمالكانتولو.ى!نأكللحرمتالأنوثةكانتولوذكر.كللحرمالذكورة

بلابهوصاكمالثهأنيقتضيتعبديآذلكوكون.الجميعلحرمعليهماالرحم

وأشارأيضآ،باطلأنهعلىذلكفدل.بذلكرسولمنهيأتكملمإث.واسطة

نأبينثم،(بهذاجآدتهؤضصنحمإد!د%!ختق!آتم:بقولهبطلانهإلىتعالى

بقوله:وإضلالمفتريكذبوأنه،الظلمأشنعمندليلبغيرالتحريمذلك

آتقؤتمتهدىلاآلتةإنجكلقيربقترآلاسليضل!دباآلتهغلىآقزىيمئينآط!قمن!

محرئاإتنأوجنمآآجلفيلأقل!:بقولهذلكفيالتحريمعدمأكدثم،(آلطايين

أهل(ؤيسصقارتجشىقإئصخنزيرلخمآؤقمتفوحاماآؤدديهوتضيتةآنيظعثه+(لأطامجرقئ

.(1)"(يوءلتهآلعتر

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

له:فقلاللهبعلميقرلاالجهميأنتعلمأنأردتإذا"أحمد:الإمامقال

آئرذبمآ!تهددتة1ليهين!:لوقا،5512:البقرة9(ءلجهيمنب!ثئءئجيطو!ؤلا!:يقولللها

بيفيمائننذآتضآقآغقموألكتمت!تتجيموأفإلز!:وقال،1166الناء:أ(ءهيتعب!"هترشآإتيتث

(ءإلأبيقيهؤلاتضحعأنثئيحقتخملوماآكمايمهايمقتتقتيحن!رجؤتا!:لقا،!41:هودأ(ألته

والدلالاتبالأعلامعليهوقفكالذيهذااللهبعلمتقر:لهفيقال،147أنصدت:

:؟الأم

.(494-493/3)البيانأضواء(1)
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والعصرالترديد:الخامسالفصل

كفر.علم؟لهليس:قالفإن

منوقتفيكانقداللهأنزعمحينكفر؟؟محدثعلملته:قالوإن

فعلم.علمالهأحدثحتىيعلملاالأوقات

وقالكلهقولهعنرجعمحدثا؟ولامخلوقاوليسعلمدته:قالفإن

.(1)"السنةأهلبقول

الجهميمعوالحصرالترديددليلأحمدالإماماستعملالنموذجهذاففي

ثبوتهاينكرأنلأحديمكنلاالتيالقرآنأدلةأولأفذكر،اللهعلممسألةفي

الذيالثهعلمتجاهموقفهفيالممكنةالقسمةلهذكرثمورودأ،ولالفظألا

الآياتهذهعليهدلت

كافر.فهو؟الآياتهذهأنكرفقدعلم؟دتهليس:قالفإن

يخلو:فلاعلم؟لثه:قال!ان

الجهلإلىالثهنسبقدفيكون؟مخلوقمحذثعلملته:يقولأنإما

كافر.فهو؟يكنلمأنبعدعالمآصاروأنه

ماوهو،الحقهوفهذامحدثآ،ولامخلوقأليسعلمدئه:يقولأنوإما

الحمد.ولثهالسنةأهلعليه

.(04):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواء!هلشبهنقضفي

اثالثالمبحث

بحيثالباطلإبطالمعوالحصرالترديد

بالحقوالإقرارإبطالهإلاالشبهةصاحبيمحنلا

المهمملك:هذافيلأصهل

لأقيلأز!ؤآل!تتفؤلهبآختقوأآتم!تخيقوئآمممآتمغيزلثئ:ينطقوأآتم!:تعالىقوله

علىسبحانهاحتجاجههذا:ومن":القيمابنقال،136-35الطور:أ(يؤيخون

معارضتهولاردهإلىسامعهيجدلاالذيالحاصرالمقسمبالدليلالمشركين

ختقوأآتم!آتخيقوئمممآتمينغيزثئئ:خيقوأآتم!:وتعالىتباركيقولحيثسبيلا،

لإقامةالمتضمنوالحصرالترديدهذافتأمل،(يوينونلأقيوآلأزعقآل!تتفؤلب

لمأنبعدمخلوقونهؤلاء:تعالىيقول،عبارةوأفصحطريقبأقربالحجة

كلعندالممتغعالمحالمنفهذا،؟خلقهمخالقغيرمنخلقوافهليكونوا،

خالق،غيرمنومخلوقصانعغيرمنمصنولحيكونأنوعقلفهملهمن

وعماراتوقصورابنيانافيهافرأىبهامرثمفيهابناءلاقفربأرضرجلمرولو

!آتم:قالثمبناها.وبانياصنعهاصانعاأنريبولاشكيتخالجهلممحكمة

فإنلنفسهخالقاموجداالعبديكونأنالمستحيلمنأيضاوهذا(آنخيقولتممم

واحدةساعةالحياةأسبابوتعاطيهوجودهبعدحياتهفييزيدأنيقدرلامن

!اذا.عدمهحالفيلنفسهخالقايكونكيفشعرةولاظفراولاأصبعاولا

الذيالحقالإلهفهوفطرهموفاطراخلقهمخالقالهمأنتعينالقسمانبطل

الخالقوحدهوهوغيرهإلهابهيشركونفكيفوالشكرالعبادةعليهميستحق
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والعصرالزديد:الخامسالفصل

قيل:؟الحجةهذهمن(ؤآلأزعقبدؤقتت!اآوققخآئم!:قولهموقعفماقيلفإن.لهم

مخلوقونوأنهموفاطراخالقالهمأنالأولينبالقسمينبينفإنهموقعأحسن

خالقينغيرعاجزونفهموخلقواوجدواأنبعدأنهمالثالثبالقسموبين

القهارالواحدوأنوالأرضالسمواتيخلقواولمنفوسهميخلقوالمفإنهم

فهووالأرضالسمواتوخلقخلقهمالذيهوسواهربولاغيرهإلهلاالذي

.(1)"فيهوماوالسفليالعلويالعالمبخلقوالساكنالمسكنبخلقالمتفرد

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

ذلكخضل:الضلالوأوضحالمحالأبينومن":القيمابنالإمامقال

ودعوى،وظاهرهحقيقتهخلافعلىكلهونحوهاأعالصفاتنصو:أيعني

تأويلاتهموأن،المعطلينالنفاةأقوالفيالحقوأن،والاستعارةفيهالمجاز

النصوعر.هذهمنالمرادةهي

وهي:بعفهمهامنأومنهابدلاثلاثةمحاذيرأحدذلكمنيلزمإذ

بها.المتكلمعلمفيالقدح.

بيانه.فيأو.

نصحه.فيأو.

:يقالأن:ذلكوتقرير

النفاةتأويلاتفيالحقأنعالماالنصوصبهذهالمتكقميكونأنإما

ذلك:يعلملاأو،المعطلين

.(494-2/492)المرسلةالصواعق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

علمه.فيقدحاذلككانفيها:والحقذلكيعلملمفإن

يخلو:فلافيها:الحقأنعالماكان!ان

بزعمهم--دتهتنزيههيالتيبعباراتهمالتعبيرعلىقادرايكونأنإما

يكونلاأوبها،ينزههلممناللهيعرفلاوأنهوالتجسيموالتمثيلالتشبيهعن

:العباراتتلكعلىقادرا

ورثةوكان،فصاحتهفيالقدحلزم:بذلكالتعبيرعلىقادرايكنلمفإن

أفصحالملاحدةوتلامذةوالجهميةالمعتزلةوأوقاحالفلاسفةوأفراخالصابئة

أولياؤهبالضرورةبطلاتهيعلممماوهذا،الحقعنوتعبيرابياناوأحسنمنه

وأقدرهمالخلقأفصحأنهفييشكوالممخالفيهفإن،ومخالفوهموافقوهوأعداؤه

.والإشكالاللبسمنويخلصهالمعنىيطابقبماالتعبيرحسنعلى

يناقفه:ومابخلافهدائماوتكلمبهيتكلمولمذلكعلىقادراكانوإن

فقالوالبيانالنصحبكمالرسلهاللهوصفوقد،نصحهفيقدحاذلككان

عنوأخبر،14:إبراهيم9(قتمفؤمهءليمبصلمجلأمايئإلأزسموليمناشف!سزآوما!:تعالى

لأممهم.الناسأنصحبأنهمرسله

أصحابالمعطلةالنفاةمذهبيكونكيفالتامةوالمعرفةوالبيانالنصحفمع

.(1)"!باطلا؟والسنةالقرآنأتباعالإثباتأهلوقول،الصوابهوالتحريف

معوالحصرالترديددليلالقيمابنالإماماستعملالنموذجهذاففي

يأتي:بماإيجازهويمكنالمقصود،فيظاهروكلامه،المؤولةالمعطلة

.(264-1/424)المرسلةالصواعق(1)
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والحيهرالترديد:الخامسالفصل

الشبهة:

.النصوصمنالمرادةهيالصفاتمعطلةتأويلات

الشبهة:نقض

إما:!يهـه(ورسوله،سبحانهالله)وهو:عالصفاتبنصوالمتكفم

ذلك؟يعلملاأو،المعطلةهؤلاءتأويلاتفيالحقأنعالمآيكونأن"

علمه.فيقدحآذلككانذلكيعلملمفإن

يخلو:فلافيها،الحقأنعالمآكان!ان

،-بزعمهم-دتهتنزيههيالتيبعباراتهمالتعبيرعلىقادرأيكونأنإما"

لزمبذلكالتعبيرعلىقادرآيكنلمفإن؟العباراتتلكعلىقادرأيكونلاأو

عنوتعبيرأبيانأوأحسنمنهأفصحالمعطلةهؤلاءوكان،فصاحففيالقدح

يتكلمولمذلكعلىقادرآكانوإن.بالضرورةبطلانهيعلممماوهذا،الحق

نصحه.فيقدحآذلككان؟بخلافهدائمأوتكلم،به

)وهو:الصحيحالقسمصوابعلىالأدلةيذكرأندونالدليلاستعملوقد

فاسدالمعطلةتأويلوأن،الحقيقةإرادةهوورسولهالثهكلامفيالحقأن

قسمكلخطورةبيانمنوبعدهوقبلهالدليلأثناءفيذكرهبمامكتفيأ،(باطل

وعقلأ.نقلأالفاسدةواللوازمالمخالفاتمنعليهي!رتبوما

الأقسامببطلانيقزأنإلاوالحصرالترديدهذامعالمخالفيمكنفلا

مكابرآ.معاندآكان!الا،الصحيحالقسموإقرارالفاسدة
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةهواءيأهلشبهنقضفي

الرابعالمبحث

الأخفإلىالأشذمنوالانتقالبالضدزجوالحصرالترديد

القسمفييبدأوالحصرالترديددليلبناءعندأنه:المسلكبهذاالمراد

وجرمأ،مخالفةوأكثرهاوأشنعهاوأغلظهاالمحتملةالأقسامبأشدالأول

تفكير،أوترددأيدونالقسمهذابإنكاريبادرأنإلاالمخالفيسعلافحينها

ثم،الأولمنذلكفيأخ!يكونآخرمحتملقسمإلىذلكبعدينتقلثم

فيالمحتملةالتقسيماتعددبحسب-وهكذامنه،أخفهوماإلىينتقل

وتكونإليها،إيصالهالمرادالدليلنتيجةإلىبالخصميوضلحتى،-الدليل

فلاالمراد،الحقهيتكونوقدقبلها،التيالأقسامجميعمنأخ!قطعآ

ورضا.قناعةعنبهاويقزالخصمفيطمئن،والهدىالخيرإلافيهايكون

:كل!هملاهذافيو*صل

ا!قعأدئزمجنذتمآمخذفل!دؤدأ!اماالأآقاران!متلنوقالوأ!:تعالىقوله

فهذا":القيمابنقال،018:البقرة9(لالقثمولنىماآلترغلتفولونآئمعفذألتهتحيفقتن

منبدلاأمرينبينالمطالبةلهذهوترديد،دعواهمبتصحيحلهممطالبة

ثن!:قولهمفإنالآخر،ثبوتفلزمأحدهمابطلانتعينوقدمنهما،واحد

نأفإما،بالوحيإلايعلملاغيبعنخبر(!دؤد*أ!اماإلأأقاران!مت

منوحيإلىمستندايكونأن!اماكاذبافيكونعلمبلااللهعلىقولايكون

كاذباخبرايكونأنفتعينقطعا؟منتفوهذاالمخبر،إلىعهدهوعهدالله
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

:الرسولأيهايالهم(فل!":سعديابنوقال.(1)"تعالىاللهعلىكاذبقائله

الموجبالوعدفهذا،وبطاعفوبرسلهبهبالإيمان:أي(عقدامجنذآلترآتخذئم!

فأخبر(لالققموئىقاآلتوتفودو!غلآنم!،يتبدلولايتغيرلاالذيصاحبهلنجاة

لهما:ثالثلااللذينالأمرينهذينأحدعلىمتوقفةدعواهمصدقأنتعالى

نأ!اما.صحيحةدعواهمفتكونعهدا،اللهعنداتخذواقديكونواأنإما

علموقد.وعذابهملخزيهمأبلغفيكون،كاذبةفتكونعليهمتقولينيكونوا

حتىالأنبياء،منكثيرالتكذيبهمعهدا،اللهعنديتخذوالمأنهمحالهممن

ونقضهماللهطاعةعنولنكولهم،منهمطائفةقتلواأنإلىالحالبهموصلت

،يعلمونلاماعليهقائلونمختلقون،متقولونأنهمبذلكفتعين،المواثيق

.(2)"القبيحاتوأشنعالمحرماتأعظممنعلمبلاعليهوالقول

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

،167:المائدةأ(زيكينأئننذإتيفقآتيغ!:!للهاوقال":البخاريلإمامالقا

فالصلاة،11172!نعام:(آلصتؤة!آييموأ:قالولذلكبه،أمرمماكلهفذلك

والأمر،اللهطاعةفالصلاة،الصلاةجملةمنالقرآنوقراءة،اللهطاعةبجملتها

علىمقروءالصدورفيمحفوظالمصاحففيمكتوبوهو،قرآنبالصلاة

ليسوكتبوحفظقرئوما،مخلوقوالكتابةوالحفظوالقراءة،اللسان

ويدعونه،ويحفظونه)الله(يكتبونالناسأن:عليهالدليلومن،بمخلوق

الثه:والخالقفيه،شكولامخلوقالناسمنوالكتابةوالحفظفالدعاء

:؟المصحففيالقرآنأترى:لهويقال،بصفته

.(5/602)الفوائدبدائع(1)

.(57)صالرحمنالكريمتيسير(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

ذروهذاالدنيا،فييرىمااللهصفاتمنأنزعمفقدنعم؟:قالفإن

.(لأتصرآؤممؤئذرك!لدنياافي!301:الأنعامأ(رخ!بأللأتذر!هآ!:!اللهلقول

.(1)"الخلقإلىرجعفقد؟القرآنكتابةيرى:قالوإن

منمعوالحصرالترديددليلالبخاريالإماماستعملالنموذجهذاففي

،مخلوقالقرآنأنعلىبذلكويستدلوالمقروء،القراءةبينالتسويةيدعي

وأن،والمكتوبوالكتابةوالمقروءالقراءةبينوالفرقالدليلأولأووفقزر

اللهكلاموالمكتوبوالمقروء،مخلوقةوهيالعبدفعلوالكتابةالقراءة

القرآنأترى:المخالفإلىسؤالهموخهأالدليلاستعملثم،بمخلوقوليس

الإجابة:احتمالاتم!قثم،؟المصحففي

:فيقولبالإثباتالمخالفيجيبأنوهو:،وأغلظأشذهوبمابادئأ"

شديدأميرفيفيقع؟والمكتوبالكتابةبينالتفريقعدمفيقولهعلىبناخنعم؟

صفاتمنصفةيرىأنهدعواه:وهو،بطلانهعلىالمسلمينبينمتفقالنكارة

.!الدنيافيالله

المخالفيجيبأنوهو:،-الحقهنا:وهو-أخفهوبماوخغ"

عنخرجقدفيكون؟القرآنكتابةالمصحففييرىإنماإنه:فيقولبالنفي

الكتابةبينالتفريقإلىورجعالشديد،المنكرعلىتشتملالتيالأولىالإجابة

عليهويدلالنفسإليهتطمئنالذيبالحققالقديكونوبذلك،والمكتوب

الدليل.

.(511):صالعبادأفعالخلق(1)
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والعصرالترديد:الخامسالفصل

مسانالمبحث

الأدنىمنوالإنتقالبالضدزجوالحصرالترديد

فيهينازعالذيالأعلىإلىالشبهةصاحببهيقزالذي

المهمصلك:ا!تدلمراا

الترديددليلبناءعندأنهوهو:،السابقالمسلكعكسيكونأنيشبهما

بهيقزمماويكون،المحتملةالأقسامبأدنىالأولالقسمفييبدأوالحصر

لافحينهامخالفآ،أونفسهفيللحقموافقآكانسواءلهويسفمالمخالف

تفكير،أوترددأيدونالقسمهذاعلىبالموافقةيبادرأنإلاالمخالفيسع

منهينتقلثم،الأولمنأعلىيكونآخرمحتملقسمإلىذلكبعدينتقلثم

فيالمحتملةالتقسيماتعددبحسب-وهكذامف،أعلىهوماإلىأيضآ

الذيالموضعهوويكونالأقسامأعلىإلىبالخصميوضلحتى،-الدليل

معاندأ.كان!الابالحقفيهيقزأنإلاحينهايملكفلا،معهالنزاعفيه

فيلقومهالشنلأإبراهيمبمناظرة:المسلكهذاعلىيستدلأنويمكن

الذيالكوكبفيناظرهمالأمرابتداءفيفإنه،اللهدونمنالكواكبعبادتهم

قاذزةاكويمب!آللغتهتجن!ققضا:بعبادتهايقزونالتيالسماويةالأجرامأدنىهو

هوماإلىذلكبعدانتقلثم،176:الأنعامأ(آلأييين\حمثلأقالمآقلققضآقذازبئ

قذازيتتالالمتقمرتازغارقتخا!:القمر()وهوكذلكبعبادتهيقرونممامنهأعلى

ذلكبعدانتقلثم،177:الأنعام1(آئقؤرآلقخآتدينلأ!ون!زبئتهدنيتتمتينقاذآقلققضآ

ققتا!:(الشمس)وهياللهدونمنيعبدونهاالتيالسماويةالأجرامأعلىإلى
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

(تمثركونبريبريحتاإئييقؤيرقالآققمتقلتآ\!بنهدآربئهداقالبازغةآلشقنت!زةا

منلشيءمستحقةالأجرامهذهتكونأنعليهمأبطللماثم،178الأنعام:9

ؤتجف!ت!افئ:فقالبهاوألزمهمفيهاينازعونالتيالنتيجةإلىوصلالعبادة

قال.91:179!نعام(آئمثركينيمنىآئماؤمآآفينح!ضزألأوقالرآقهمفؤهمضلقذىوتجهى

هذافيكان-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمأنوالحق"كثير:ابنالحافظ

،والأصنامالهياكلعبادةمنعليهكانوامابطلانلهممبينأ،لقومهمناظرأالمقام

الكواكبوهي،الهياكلعبادةفيوضلالهمخطأهمالمقامهذافي...فبئق

والمريخوالشمسوالزهرةوعطاردالقمر:وهي،المتحيرةالسبعةالسيارة

ثمالقمر،ثم،الشمسعندهموأشرفهنإضاءةوأشدهن،وزحلوالمشتري

تصلحلاالزهرةهذهأن-عليهوسلامهاللهصلوات-أولأفبين،الزهرة

ولاشمالأ،ولايمينأعنهتزيغلا،معينبسيرمقدرةمسخرةفإنهاللإلهية،

ذلكفيلهلما،منيرةاللهخلقهاالأجراممنجرمهيبلتصرفآ،لنفسهاتملك

المغربوبينبينهفيماتسيرثمالمشرقمنتطلعوهي،العظيمةالحكممن

ومثل،المنوالهذاعلىالقابلةالليلةفيتبدوثم،فيهالأبصارعنتغيبحتى

ثم،النجمفيبينمامثلفيهفبينالقمرإلىانتقلثمللإلهية،تصلحلاهذه

التيالثلاثةالأجرامهذهعنالإلهيةانتفتفلما،كذلكالشمسإلىانتقل

إبي!يقؤير:قال،القاطعبالدليلذلكوتحققالأبصار،عليهتقعماأنورهي

فكيدونيآلهةكانتفإن،وموالاتهنعبادتهنمنبريءأنا:أي(قمثركوناضحي"ءىىيت

وألأز!ررجييفآقالرآ!تتمؤلمحضلذىوتجالىوخقت!إتيتنظرونلاثمجميعآبها

ومسخرهاومخترعهالأشياءاهذهخالقأعبدنماإ:أي(آتمتثركينآتأمنىؤمآ
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

ومليكهوربهشيءكلوخالقشيءكلملكوتبيدهالذيومدبرها،ومقدرها

.(1)"!يالهه

السنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

إما:اليقينتفيدلااللفظيةالدلالةبأنالقائلإن":القيمابنالإمامقال

ظناولاعلماتفيدلاقالفإنظناولاعلماتفيدلاأوظناتفيدإنهايقولأن

كفراالناسأعظممن-الإنسانيةوالفطرةوالسمعللعقلمكابرتهمع-فهو

قدسبحانهفالثه:لهقيليقيناتفدلم!انغالباظناتفيدبلقالوإن!الحادا،

ش!ثا(آلحتيمنلايضيئآلطنؤإنإلأالطنتتبعون!إن:تعالىفقالوأهلهالمجردالظنذم

إلأتتبعو!!إن:تعالىوقال،يطابقهولاالحقيوافقلاظنأنهفأخبر،!28النجم:أ

إبئ!:النارأهلوقال،!23:النجمأ(آفذئزيهح!يمنمممجآةؤتقذآلأنفسىتقؤىؤقاآلطن

(فئيؤيؤنلأيخريمآ!ؤ!:عنهمتعالىقولهولكان،132:الجاثيةأ(بم!تثعيينلأنماؤقامحنإتظن

اللفظيةالأدلةمناستفادوهإنمابالآخرةعلمهمفإن،مطابقغيرخبرا14القرة:1

كانفإذا،بالنقلعلمإنماالمعادبأنيصرحونالمتكلمينوجمهورسيمالا

لاالعقليةالأدلةإذبالآخرةيوقنمنالأمةفييكنلميقينايفيدلاالنقل

عبادهمنيكتفلمسبحانهفإنهوفسادا،بطلانابهذاوكفىفيهالهامدخل

وقوله:،119أمحمد:(آلتهإلأإبةآتةرلأقآغقؤ!:كقوله،بالعلمأمرهمبلبالظن

آدتة!ؤآتقوأ:وقوله،198:المائدةأ(زجيسغفورآدتةؤآنآلعقابثتديدآدتةآتتآغتمؤأ!

بعففيالظناتباعيجوزوإنما،ذلكونظائر،1223:البقرة(أقنقىم!نآوآغلمؤأ

.(186-2/185)العظيمالقرآنتفسير(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الجزئيةالأمورفيأوحكمهاالمجتهدعلىيخفىكحادثةللحاجةالمواضع

لمفمنرسولهلسانوعلىكتابهفياللهبينهماوأما،ونحوهالسلعكتقويم

الأدلةكانتفلو،الإيمانأهلمنليسالوعيدأهلمنفهوظناظنهبليتيقن

أحديتيقفلموالسنةبالكتابورسولهاللهبيفمالكاناليقينتفيدلااللفظية

.(1)"الأمةمن

معوالحصرالترديددليلالقيمابنالإماماستعملالنموذجهذاففي

اليقين:تفيدلااللفظيةالأدلةأنيدعيمن

ظنآ؟ولاعلمآتفيدلاأنهاوهو:وأخفهاالاحتمالاتبأدنىالدليلفبدأ"

والسمعللعقلمكابرتهمع-لأنهقطعأ،ببطلانهالخصميقزالاحتمالوهذا

والإلحاد.الكفرأعظممن-الإنسانيةوالفطرة

هذاأنوبتن،الظنتفيدأنهاوهو:،أعلىهوماإلىمعهمانتقلثم"

المجزدالظنذئمقدتعالىاللهلأنصحيحآ؟يكونأنالبتةيمكنلاالاحتمال

عنبهاللهأخبرماكانفلو،يطابقهولاالحقيوافقلاالظنأنوأخبر،وأهله

لكانظ!آ؟إلاتفيدلاوعقوباتهاالأمموأحوالالآخرواليوموصفاتهأسمائه

أهلحالذلكفيوحالهمبمستيقنين،هموماظنآإلايظنونإنالمؤمنون

وفسادا.بطلالآبهذاوكفى،والريبوالشكالكفر

وهو،العلمتفيدأنهاوهو،الثالثالأخيرالاحتمالإلايبقفلم"

.اعتقادهيجبالذيالصحيح

.(74.-2/739)المرسلةالصواعق(1)
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والحصرالزديد:الخامسالفصل

السادسالمبحث

الأصولمنوالانتقالبالصدزجوالحصرالترديد

الشبهةصاحبفيهينافيعالذيالموضعإلىعليهاالمتفق

القسمفييبدأوالحصرالترديددليلبناءعندأنه:المسلكبهذاالمراد

وأالأحوالأوالأصولأوالأدلةمنعليهوالمردودالراذفيهيتفقبماالأول

القسمهذاعلىبالموافقةيبادرأنإلاالمخالفيسعلافحينهاذلك،غير

يكونقدآخرمحتملقسمإلىذلكبعدينتقلثمتفكير،أوترددأيدون

وقدالأولالقسمعلىبهايوافقالتينفسهابالدرجةعليهموافقآالمخالف

،-الدليلفيالمحتملةالتقسيماتعددبحسب-وهكذامنه،أدنىيكون

صاحبيكونوبهذافيه،ينازعالذيالمحتملالقسمإلىبالخصميوضلحتى

ذلكإقرارهوجعلفيها،ينازعلاالتيبالأصولأولأالمخالفقزرقدالسنة

فلافيه،يتنازعانفيمابالحقالنهايةفيليقزره؟بعدهماإلىمنهينطلقمنطلقأ

بمايقزأنلزمهبالأصلأقرإذالأنه؟بالنتيجةيقزأنإلاالخصمأماميكون

منهزمآ.ناكلأأومعاندآمكابرأكان!الا،صحيحةفروعأوأصولمنعليهيترئب

المهم!لك:هذافيو*صط

إلزامبابفيوالحصرالترديددليلفيهاوردالتيالقرآنيةالآياتجميع

ومن،الربوبيةبتوحيدإقرارهمأخذبعدالألوهيةبتوحيدبالإقرارالمشركين

دفدرؤم!قاللايخي!وئآدتهدوبيمنغتتمآلدينىآذلمحوأفلي!:تعالىقوله:ذلك

-ة!نجمآلشفقةتضقعؤلاثيننمهير!متهم!لؤمايثزييمنفيهماقتمومالأزضىنيآؤلاضلؤف!ت!لآ
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

اللهكتابفيماالمتتبعتتبعوإذا":القيمابنقال،!23-22تة،(أسبأ:%آلضنإلأ

والنبوةالرسالة!اثباتالصفاتوإثباتالتوحيدإقامةفيعبادهبهحاجمما

وعموموظاهرخفيبكلعلمهإثباتوطرقالأجسادوحشرالمعادوإثبات

الأمروجدسواهالعبادةيستحقلاوأنهوالتدبيربالملكوتفردهومشيئتهقدرته

أجلعلىذلكفيسبحانهمفالمخاطبةتصرفمنذكرناهماعلىذلكفي

منوأبعدهاللعقولملاءمةوأعظمهاالقلوبإلىوأسبقهاالحجاجوجوه

علىوأدلهوأرشقهوأحسنهوأعذبهوأبينهلفظأوجزفي،والشبهالشكوك

وبطلانالتوحيدإقامةمنعبادهبهحاجفيما-تعالىقولهمثلوذلكالمراد،

لاآلتهدونييحنغختمآلدينىآذلمحوأقلي!:-كلهاموادهوحسمأسبابهوقطعالشرك

قينمتهم!رؤماشزفيمنفيهماقتموماثتآلاقضىؤلاآلمتصولضلهفدزؤم!قالئو!يتي

علىالآيةهذهأخذتكيففتأمل،(،هت%%يتنإلأمجنذة-آلتتمققةظهيرح!ؤلاتنقع

أحكمعليهموسدتهاالشركإلىمنهادخلواالتيالطرقبمجامعالمشركين

يرجلمفلو!الا،نفعهمنيرجولمابالمعبوديتعلقإنماالعابدفإن،وأبلغهسد

للأسبابمالكاالمعبوديكونأنبدفلاوحينئذبه،قلبهيتعلقلممنفعةمنه

وجيهاأو،لهومعاوناوزيراأوظهيراأولمالكها،شريكاأو،عابدهبهاينفعالتي

وبطلتوجهكلمنالأربعةالأمورهذهانتفتفإذا،عندهيشفعوقدرحرمةذا

مثقالتملكأنآلهتهمعنسبحانهفنفى،موادهوانقطعتالشركأسبابانتفت

فنفىالحقلمالكشريكةهيالمشركيقولفقد،والأرضالسمواتفيذرة

مهتحي"هتاتؤ!:فقالومعاوناووزيراظهيراتكونقدالمشركفيقول،لهشركتها

أحدعندهيشفعلاأنهوأخبرآلهتهمعنفنفاهاالشفاعةإلايبقفلميننمهير(،
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والعصرالزديد:الخامسالفصل

يديه،بينبالشفاعةيتقدململهيأذنلمفإنللشافعيأذنالذيفهو،بإذنهإلا

ومعاونتهالشافعإلىيحتاجعندهالمشفوعفإنالمخلوقينحقفييكونكما

وهوبذاتهإليهفقيرسواهماكلمنوأمافيها،لهيأذنلم!انشفاعتهفيقبلله

.(1)"إذنهبدونأحدعندهيشفعفكيفسواهماكلعنبذاتهالغني

الهصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

خلق:كلوفيمكانكلفيهو:قلتمإذأرأيتم":الدارميالإمامقال

نعم.:قالوا؟والأمكنةالخلقيخلقأنقبلواحداإلهااللهأكان

غيرفيأزليففيكانكمايبقىأنأقدروالأمكنةالخلقخلقفحينقلنا:

لمأو،-بزعمكم-خلقهاالتيوالأمكنةالخلقمنشيءفييصيرفلامكان

بلى.:قالوا.؟ذلكعنيستغنلمأوفيها،يصيرأنمنبذآيجد

بائنوبهائهعزهفيعرشهعلىهوإذالقدوسالملكدعاالذيفماقلنا:

ويصيروالبهائموالطيرالناسوأجوافالقذرةالأمكنةفييصيرأنخلقهمن

.(2)"شيءمفومكانوحجرةزاويةكلفي-بزعمكم-

منمعوالحصرالترديددليلالدارميالإماماستعملالنموذجهذاففي

:مكانكلفيسبحانهأنهويدعيخلقهعناللهبينونةينكر

:فقاليقينآ،بهسيقزأنهيعلمأميرعنالخصمبسؤالالدليلفبدأ"

أهليتفقممافهذا،؟والأمكنةالخلقيخلقأنقبلواحداإلهااللهأكان

.(462-3/461)المرسلةالصواعق(1)

.(42-14):صالجهميةعلىالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةا!ماهواءأهلشبهنقضفي

أمامفليس،ووحدانيتهبالئهكفرإنكارهلأن،بهالإقرارعلىوالمخالفالسنة

نعم.:يقولأنإلاالمخالف

خلقحيناللهأنوهو:أيضآ،بهسيقزآخرأصليإلىمعهانتقلثم"

يخلو:فلاوالأمكنةالخلق

فلامكانغيرفيأزليتهفيكانكمايبقىأنعلىقادرآيكونأنإما+

خلقها.التيوالأمكنةالخلقمنشيءفييصير

فيها.يصيرأنمنبدايجدفلا،ذلكعلىقادرغيريكونأن!اما+

فيها.يصيرأنعنيستغنيفلاإليها،محتاجأيكونأنوإما+

وهذا،بالثالثولابالثانييقولولا،الأولعلىقادرالثهبأنيقزوالخصم

منبالنقصاللهوصفمفيلزمإنكارهلأنفيه،معهالسنةأهليتفقمما

الحاجة.أوالعجز

السنة،أهلمعفيهمايتفقاللذينالأصلينبهذينالخصمإقراروبعد

والمخالف،السنةأهلبينالمنازعةفيهالذيالموضعإلىالدارميوصل

بالأصلينتقزكنتإذابأنكالمخالفوقزر،مكانكلفياللهكونوهو:

نأبعد-القدوسالملكاللهإن:تقولأنهيالحتميةالنتيجةفإنالأولين

كانكماخلقهمنبائنوبهائهعزهفيعرشهعلىهو-والأمكنةالخلقخلق

الأمكنةفيصارقدسبحانهالثهأنتدعيأنلا،والأمكنةالخلقيخلقأنقبل

وحجرةزاويةكلفيشيءمنهوصاروالبهائموالطيرالناسوأجوافالقذرة

.!!ومكان
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والحصرالزديد:الخامسلفصل

السابعالمبحث

الخاصإلىالعاتممنوالانتقالبالغدزجوالحصرالترديد

المهمهملك:!سذاالمراد

أطراففيهاصورةأوقضيةأومسألةفيوالحصرالترديددليلكانإذاأنه

الدليلبناءعندفإنهبعضر؟منأخصأوبعضمنأعمبعضهامحتملةوأقسام

التخصيص،علىالدلالةفيأقلهاأوالمحتملةالأقسامبأعمالأولالقسمفييبدأ

عليهالاتفاقكانخصوصيةأقلأوعمومأأكثركانكلماالقسملأنوذلك

هذاعلىبالموافقةيبادرأنإلاالمخمالفيسعلافحينها،وأقوىوأظهرأكثر

يكونآخرمحتملقسمإلىذلكبعدينتقلثمتفكير،أوترددأيدونالقسم

التقسيماتعددبحسب-وهكذا،قبلهالذيمنخصوصيةأكثرأوعمومآأقل

خصوصيةالأقسامأكثرإلىبالخصميوضلحتى،-الدليلفيالمحتملة

قبله-بماأقزوقد-حينهايملكفلأ،النزاعفيهالذيالموضعهوويكون

أيضآ.القسمبهذايقزأنإلا

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

عليهاالمردوددحلانالشيخ:أيعنيالرسالةصاحب":السهسوانيقال

تملموأ،ذآنفتم!ؤتؤ:تعالىقوله:أيعنيالآيةفيالوارد!صإليهالمجيءجعل

زجيخا(توآباآطةتوجدوأآلزسئولثفزؤآشتغعز%آلتةقأشتغفزوأجآةوكآنفسمفخ

بعد!هقبرهإلىو!جيءقحبفي!إليهللمجيءشاملأعامآأ!64الناء:أ

مماته.
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

قبرإلىوالمجيء،أفرادهمنكانماإلايتناوللاالعاماللفظأنيديىولم

زائدأمرأصلأمنهيفهمولا،الرجلعينإلىالمجيءأفرادمنليسالرجل

له:فنقولاللفظهذامنالزائدالأمرذلكفهممدعادعىفإنهذا،على

وأ،الرجلإلىإضافتهيصحزائدأمركلأوزائد،أمركلمنهيفهمهل

القبر؟(.:)أيعالخاالأمر

:يقالالثانيالشقاختيرفإنالعقلاء.منأحدبهيقوللامماالأولوالشق

بيتإلىالمجيءعلىالرجلإلىالمجيءيطلقأنالفاسدقولكعلىيلزم

!الىأقاربهوإلىعشيرتهوإلىأصحابه!الىأولاده!الىأزواجهوإلىالرجل

بساتينهوإلىآبارهوإلىمجالسهوإلىمولدهوإلىأمتهوإلىأتباعهوإلىقومه

إلايلتزمهلاوهذا،مهجره!الىدياره!الىسككهوإلىبلدهوإلىمسجده!الى

المجيءقربةعلىدالةالآيةأنيلتزمأنفيلزمهأحدالتزمهوإنغبي،جاهل

الثالثالشقاختير!ان.الأباطيلأبطلمنوهذاكلها،المذكورةالأشياءإلى

،والشرعوالعرفاللغةمندليلأعليهتجدولن،؟الفهمهذاعلىالدليلما:فيقال

!هالنبيقبرغييرقبيرفييقوللاوالمخالفينالموافقينمنأحدآأنترىأما

القولهذامنالعقلاءمنأحديفهمولا،الرجلذلكجاءأنهأحدجاءهإذا

والمجيءأمر،الرجلإلىالمجيءأنهذامنفتحصل.الرجلذلكقبرجاءأنه

الأمورإلىوالمجيءأمر،الرجلإلىالمجيءأنكماآخر،أمرالرجلقبرإلى

للآخر.فردآأحدهاليسأخر،أمورالمذكورة
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والحصرالزديد:الخامسالفصهمل

الرسولإلىالمجيء:الرسولإلىالمجيءبشمولفالقولهذاتقررإذا

وهذا،والفرسالإنسانالإنسالببشمولولكالقول،الرسولقبرإلىوالمجيكأ

.(1)"العقلاءبإجماعباطلوهو،غيره!الىنفسهإلىالشيءتقسيمهو

يدعيمنمعوالحصرالترديددليلالسهسوانياستعملالنموذجهذاففي

منه،الاستغفاروطلبه!ك!قبرهزيارةمشروعيةعلىتدلالمذكورةالآيةأن

يأتي:فيماتلخيصهويمكنظاهر،حم!وكلامه

الشبهة:

آلتةقأشضغفزوأ*وكآنفسمفئمجاظاتوأإذآنقخ!ؤتؤ:تعالىبقولهلاستدلالا

قبرهإلىالمجيءعلىالحتعلى(لوأبازجيخاآتتةآدزسصول!لؤجابروأفقصؤآشتغعر%

منه.الاستغفارلطلب!و

الشبهة:نقض

والمجيء،حياتهفي!صالكريمشخصهإلىالمجيءعلدتتإنماالآية

إلىالمجيءمنيفهمولا،الرجلعينإلىالمجيءمنليسالرجلقبرإلى

ذلك.علزائدأمرالرجلعين

له:قيل-الشبهةصاحبإليهذهبكما-الزائدالأمرذلكاذعىومن

العقلاء.منأحدبهيقوللافهذازائد؟؟أمركلمنهيفهمهل"

.(27-26):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

ذلك:فييدخلأنفيلزم؟؟الرجلإلىإضافتهيصحزائدأمركلأم"

جاهلإلايلتزمهلاوهذا،ذلكوغير...أزواج!الىالرجلبيتإلىالمجيء

غبي.

منولااللغةمنعليهدليللافهذا؟؟-القبر:أي-الخاصئ!الأمرأم"

.الشرعمنولاالعرف

رح!!!!اكع
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والحصرالترديد:الخامسلفصل

الثامنالمبحث

الشبهةصاحبمرادفيالصفصيلخلالمنوالحصرالترديد

الاحتمالاتوالحصرالترديددليلفييفضلأنه:المسلكبهذاالمراد

كلويجعل،الخصمبهاجاءالتيالشبهةفيمرادةتكونأنيمكنالتي

أحدالدليلعرضطريقةفييسقكثم،الدليلأقساممنقسمآمنهااحتمال

السابقة.المسالك

ستكونفيهالدليلعرضطريقةأنمعبالذكرالمسلكهذاأفيرد!انما

:أمرانمنهالهدفلأن؟السابقةالستةالمسالكمنواحدآ

كلامهفييكونالشبهةصاحبأنوذلك،المخالفمعالعدل:الأول

نأدونمعينآمعنىكلامهحقلفلو،غموضنوعبهاستدلالذيالدليلأو

مطلقآ.بهيقوللاأويقلهلمإليهشيءنسبةفيهكانلربمابهيصزح

باطل،منتحتملهماكلعلىوالقضاءالشبهةعلىالرداستيفاءالئاني:

والحصرالترديدطريقعنالشبهةتحتملهاالتيالاحتمالاتذكرأنوذلك

حدة؟علمنهااحتمالنقفكلثمصاحبها،مرادفيالتفصيلخلالمن

صرحسواءجوانبها،جميعمنالشبهةفيموجودباطلنقفلكلبهيحصل

.ك!متمأيذلكبعدفيهالغيرهولالهيكونفلاأضمرها،أمالمخالفبها

أشهرها:منيكونويكاد،السنةأهلاستعمالاتفينماذجهومن

فيطعناذلككانالنقلقدمناإن":قوله":تيميةابنالإسلامشيخقال

نإ":قولهلأنوذلكمسقم؟غير:"فيهطعنافيكونالعقلهوالذيأصله
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

أصلأوالأمر،نفسفيثبوتهفيأصلأنهبهيريدأنإما"للنقلأصلالعقل

علمنابصحته.في

هووبغيرهبالسمعالأمرنفسفيثابتهومافإنعاقليقولهلاوالأول

ولابعقللاثبوتهنعلملمأوثبوتهالعقلبغيرأوبالعقلعلمناسواءثابت

فيثبوتهاينفيلابالحقائقعلمناوعدمبالعدمعلماليسالعلمعدمإذبغيره

سواءالأمرنفسفيثابتهو!سالمصدوقالصادقبهأخبرفماأنفسها،

سواءرسولهفهوالناسإلىتعالىالثهأرسلهومن،نعلمهلمأوصدقهعلمنا

،الناسيصدقهلموإنحقفهوبهأخبرومايعلموا،لمأورسولأنهالناسعلم

نفسهافيالرسالةفثبوت،الناسيطعهلموإنبهأمرفالثهاللهعنبهأمروما

علىموقوفاليسالأمرنفسفيبهأخبرماوثبوتالرسولصدقوثبوت

نعلمهاالتيالأدلةعلىأوعقولناعلىموقوفايكونأنعلىفضلا-وجودنا

والصفاتالأسماءمنيستحقهوماتعالىالربوجودأنكماوهذا،-بعقولنا

ليسالعقلأنبذلكفتبين،نعلمهلمأوعلمناهسواءالأمرنفسفيثابت

صفةلهمفيداولالهتكنلمصفةلهمعطياولانفسهفيالشرعلثبوتأصلا

فيه،مؤثراليسلهتابعالعلمعنالمستغنيللمعلوممطابقالعلمإذكمال

المعلومحصولفيشرطاكانماوهو،العمليأحدهما::نوعانالعلمفإن

محتاجبهالعلمعلىمتوقفهنافالمعلوميفعلهأنيريدلماأحدناكتصور

وجودهفيمفتقرغيرالمعلومكانماوهوالنظريالخبريالعلم:والثاني،إليه

وبملائكتهرسلهوصدقوصفاتهوأسمائهتعالىاللهبوحدانيةكعلمنابهالعلمإلى

فهينعلمها،لمأوعلمناهاسواءثابتةالمعلوماتهذهفإنذلك،وغيروكتبه
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والحصرالزديد:الخامسالفصط

المنزلالشرعفإنالبابهذامنهوالعقلمعوالشرعبها،علمناعن!ستغنية

فيمستغنفهونعلمهلمأوبعقولناعلمناهسواءنفسهفيثابتاللهعندمن

فإنبعقولنا،نعلمهأن!الىإليهمحتاجوننحنولكنوعقلناعلمناعن!سه

الأمورمنتضمنهوبمابهعالماصارنفسهفيالشرععليههوماعلمإذاالعقل

لهتكنلمصفةذلكوأعطاهبهبعلمهوانتفعوآخرتهدنياهفيإليهايحتاجالتي

ناقصا.جاهلالكانيعلمهلمولوذلكقبلمن

وهذا-صحتهعلىلناودليلبالسمعمعرفتنافيأصلالعقلأنأرادإنوأما

التيالعلومأمفيناالتيالغريزةهنابالعقلأتعني:لهفيقال:-أرادهالذيهو

:؟الغريزةبتلكاستفدناها

يتصورعلماليستالغريزةتلكلأن؟تريدهأنويمتنعتردهفلمالأولأما

كانوماكالحياةسمعيأوعقليعلمكلفيشرطوهيالنقليعارضأن

العلومكلفيشرطوالغريزةفالحياةلهمنافيايكونأنامتنعالشيءفيشرطا

الاعتقادفيشرطأيضاوهيلهامنافيةتكونأنفامتغعوعقليهاسمعيها

له.معارضةلهمنافيةتكونأنفيمتنععلماتكنلم!انبالاستدلالالحاصل

بالعقلالحاصلةالمعرفةوأصلهالسمعدليلهوالذيبالعقلأردت!ان

ودليلالسمعأصلايكونبالعقليعرفماكلليسأنهالمعلوممن:لهفيقال

السمعبصحةوالعلمتحصرأنمنأكثرالعقليةالمعارففإن،صحتهعل

العقليةالعلومكلوليمس،!هالهالرسولصدقيعلمبهماعلىيتوقفأنغايته

مثلأرسلهتعالىاللهأنبهيعلمبمايعلمذلكبل!ووالرسولصدقبهايعلم

ذلك.وأمثالبالآياتللرسولوتصديقهالصانعإثبات
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

توقفبمعنىلاللنقلأصلاالمعقولاتجميعتكنلمكذلككانوإذا

سيمالاذلك،بغيرولاصحتهعلىالدلالةبمعنىولاعليهابالسمعالعلم

منوكثيرقوليهأحدفيكالاشعريأكثرهمأوالإثباتمتكلمةمنكثيرعند

وافقهمومنبعدهومنالجوينيالمعاليأبيكالاستاذأكثرهمأوأصحابه

مجرىتجريالتيالمعجزاتظهورعندالرسولبصدقالعلميقولونالذين

الرسولبصدقالعلمعليهيتوقفمافحينئذضروريعلمالرسولتصديق

متنوعةكثيرةطرقلهالرسولبصدقالعلمأنمعيسيرسهلالعقليالعلممن

الموضع.هذاغيرفيعليهالكلامبسطقدكما

العلميتوقفلاماالمعقولاتمنللسمعالمعارضكانفإذاوحينئذ

واضح،بينوهذاالسمعأصلفيقدحافيهالقدحيكنلمعليهالسمعبصحة

بعضفيالقدحليسأنهكماجميعهافيقدحابعفالعقلياتفيالقدحوليس

جميعهاصحةالعقلياتبعضصحةمنيلزمولاجميعها،فيقدحاالسمعيات

منيلزمفلاوحينئذجميعها،صحةالسمعياتبعضصحةمنيلزملاكما

المعقولاتمنغيرهاصحةبالسمعمعرفتناعليهاتبنىالتيالمعقولاتصحة

للسمع،المناقضةالعقلياتصحةعنفضلاتلكفسادهذهفسادمنولا

صحةللسمعملازمةهيالتيالمعقولاتصحةمنيلزمإنهيقالفكيف

بهإلاالسمعيعلنولاالسمعيعلمبهمافإنللسمعالمناقضةالمعقولات

بهوالعلملهملزوموهوبدونهبالسمعالعلميوجدلابالسمعللعلملازم

عاقليقولفهللهمنافلهمناقضللسمعوالمعارضبالسمعالعلميستلزم

.؟ومعارضهمناقفهثبوتالشيءملازمثبوتمنيلزمإنه
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والحصرالتردبد:الخامسالفصل

فيمتماثلاواحدنوعاكلهاالعقلياتجعلالقولهذاصاحبولكن

لالهالملازمبعضهاصحةيستلزمإنماالسمعأنومعلومالفسادأوالصحة

حقمنهعقلياتيسمىماأنعلىمتفقونوالناسلهالمنافيالبعضصحة

بخلافبهللعلملازمفهووموجبابالسمعالعلمفيشرطاكانوماباطلومنه

ملازم!اصحتهفيشرطابعينههويكونأنيمتنعفإنهلهالمناقضالمنافي

مناقضا.يكونلاالملازمفإنلثبوته

الج!ؤفيمعقولإنهيقالماعلىالسمعتقديممنيلزملاأنهفثبت

.(1)"أصلهفيالقدح

خلالمنوالحصرالترديددليلالإسلامشيخاستعملالنموذجهذاففي

يأتي:فيماتلخيصهويمكن،الشبهةصاحبمرادفيالتفصيل

الشبهة:

النقل.أصلالعقللأن؟العقلتقديموجبوالنقلالعقلتعارضإذا

الشبهة:نقض

:؟(النقلأصل)العقل:بقولكممرادكمما

لافهذاالأمر؟؟نفسفيالنقلثبوتفيأصلالعقلأنالمراد:هل"

سواء،نفسهفيثابتحقفهوالأمرنفسفيثابتآكانمافإن؟عاقليقوله

ثبوته.ينافيلابهعلمناوعدم،نعلمهلمأمبعقولناعلمناه

.(19-1/87)ضرلتعااءدر(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

؟؟بصحتهعلمنافيوأصل،بالسمعمعرفتنافيأصلالعقلالمراد:أم"

:فيقال

فهذهفينا؟؟التيالغريزيةالقوة:-هنا-)العقل(بالمرادهل"

يمكنعلمأليست-عقليأوسصيعلمكلفيشرطأكانت!ان-الغريزة

له.منافيأيكونأنامتنعالشيءفيشرطأكانمالأن؟للنقلمعارضف

فليس؟؟الغريزةبتلكالحاصلةوالمعارفالمستفادةالعلومالمراد:أم"

المعارففإن،صحتهعلىودليلأللسمعأصلأيكونبالعقليعزفماكل

ئحضر.أنمنأكثرالعقلية

!ح!!!!اكع
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ال!طد!ىالفمكل

المعارفهة

مباحث:عشرةوفيه

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

أئمته.

بالمعارضة.المراد:الأول

أصلأ.بالشبهةالتسليمبعدمالمعارضة:الاني

إجمالأ.الرسو!وتصديقوالإيماناليقينبقؤةالمعارضة:الثالث

والسنة.بالكتابالمعارضة:الرابع

السلف.وعملبالإجماعالمعارضة:الخامس

.المعتمدةوالقواعدالعلومبأصولالمعارضة:السادس

بالعقل.المعارضةالسابع

المشهورين.المبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثامن

جنسه.منمنهأقوىهوبماالشبهةدليلمعارضة:التاسع

أو!لامأصولهأوبحلامهالشبهةلصاحبالمعارضةالعاشر
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المعارضة:الثالثلفصل

السادسالفمل

المعارفهة

الأولالمبحث

بالمعارضةالمراد

:اللغويالمعنى

،(ضةزمعا-ضلييعا-ضزغا):ليقا،(ضزغا)لفعلامصدر:رضةلمعاا

ترجحكثرتهامعوهي،فروعهتكثربناءوهووالضاد(،والراء)العين:وأصله

الأجسامفييقالأنوأصله،الطوليخالفالذيالغزضوهو،واحطأصلإلى

و)عرضوبدا،عليهظهركذا(:له)عرض:يقالغيرها،فييستعملثم

لأتخت!خ(لمحىمخةآدتةؤلاتخعلوا!و،إياهوأراهلهأظهره:(وعليهلهكأالشي

و)اعترض،تعالىالثهإلىيقربكمماوبينبينكممعتيرضآمانعآ:1224البقرة:أ

إذاالطريقأن:فيهوالأصل،المنع:والاعتراضحال،الشيء(:دون4الشي

عنو)أعرض(فلانعنو)أعرض،سلوكهمنمنعغيرهأوبناءفيهاعترض

:(هلو)تعزضغزضه،مبديآوؤلىضذ:أي(بوجههو)أعرضالأمر(هذا

اشتقتومنه،إليكأتىمامثلإليهأتيتإذاصنع(:مامثلو)عارضتهتصذى،

.(1)فعلهكعرضلهغلهغزضكأن،()المعارضة

-559):عالقرآنألفاظمفردات،(28.-4/269)اللغةمقاييسمعجمانظر:(1)

.(83ه-832):صالمحيطالقاموس،(056

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

المقابلة:الفصلهذافيبصددهنحنلماالمناسبالعاماللغويفالمعنى

مقابلةفيالشيءإقامة:بأنهبعضهمعفوعبر،الممانعةسبيلعلىوالمزاحمة

.(1)يناقضهما

*صهطلاحي:المعنى

الخصم.عليهأقامهماخلافعلىالدليلإقامة:المعارضة

منمقدمةمنعإنفالخصمبدليلالمطلوبعلىاستدذإذاأنه:وصفف

ومناقضةمجردامنعايسمىفذلكالتعيينعلىمنهاواحدةكلأومقدماته

يسمىبهيتقوىشيئاذكرفإنشاهد،إلىذلكفييحتاجولاتفصيليا،ونقضا

بجميعدليلكليس":يقولبأنمعينةغيرمقدمةمنع!ان،للمنعسندا

بدولاإجماليا،نقضايسمىفذلكخللا؟فيهاأن:ومعناه"صحيحامقدماته

ولامعينةلاالمقدماتمنشيئايمنعلموإن،الاختلالعلىشاهدمنهناها

معارضة.يسمىفذلكنقفمدعاهعلىدليلاأوردبأنمعينةغير

فإن!الاقلبا،يسمىالمعللدليلعينكانإن:بهالمعازضوالدليل

بالغير.فمعارضةوإلا،بالمثلمعارضةيسمىكصورتهصورتهكانت

:نوعانلغةالمعارضةاسمعليهيطلقوما

المذكور.المصطلحوهيخالصةمعارضة

مهماتعلىالتوقيف،(1371):صالكليات،(281):صالتعريفاتانظر:(1)

.(3/402)العلماءدستور،(664):صالتعاريف
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المعارضة:الثالثالفصل

لتضمنهابذلكسميتمعللبتعليلالمقابلةوهيمناقضةومعارضة

المعلل.دليلإبطال

الثبوتفيالدليلينبينوالمساواةالمماثلة:المعارضةتحققشرطومن

يتحققفلا،والجهةوالمحلالوقتواتحادحكمهمابينوالمنافاةوالقوة

فيزمانينفيوالإثباتوالنفيوالحرمةالحلبينالجمعفيأيضاالتعارض

تعارضلاوكذلكمتصور،لأنهواحد"زمانفيمحلينفيأوواحدمحل

الجهتين.اختلافعند

نإالدليلمنذكرتما:المعارضةصورةفيللمستدلالمعترضفيقول

.(1)نقيضهعلىيدلأوينافيهمافعنديتدعيهماعلىدل

أهميته:

فسادعلىيدلفوجودها؟الأدلةفيبهيقذحماأعظممنالمعارضةتعذ

الدليل":الإسلامشيخقال،وسلامتهالدليلقوةعلىيدلوعدمها،(2)الدليل

كانولذلك؟(3)"المقاومالمعارضعنالسالمالدليلهو:اتباعهيجبالذي

أعظممنوكان،بإطلاقالمعارضةمنسالمةأنها:المعجزةصفاتأظهرمن

يعارضهأنأحدآيمكنلاأنه:وشرائعهعقائدهفيالعظيمالدينهذاصفات

فاسدةمعارضتهتكونأنبدلابل،صحيحبوجهمنهثابتهومايعارضأو

مهماتعلىالتوقيف،(1371):صالكليات،(281):صالتعريفاتانظر:(1)

.(3/402)العلماءدستور،(664):صالتعاريف

.(2/112)الصفدية:انظر(2)

.(6/594)الصحيحالجواب(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

يعلمونبماإلايعلملاالأميالعربيالنبيهذاوكان":الشوكانيقال،باطلة

الكتبقراءةمنالمتمكنمنهمالواحديعلمقدبل،يدرونبماإلايدريولا

هؤلاءبينالصفةهذهعلهوفبينما،النبيهذايعلمهمابغيرالمقروءوكتابة

لماالحاكيالعظيمالكتاببهذاجاءناالحدهذاإلىالجهالةفيالبالغينالقوم

علىقومهممعلهمجرىوماوقصصهمالأنبياءأحوالتفاصيلمنذكرناه

لشيءمخالفغيرالكتبتلكفيلماموافقاووجدناه،وجهوأتمحالأكمل

صوثبوتالخصوعلىنبوتهثبوتعلالدالةالأدلةأعظممنهذاكانمنها،

لجاحديتيسرلاالدليلهذادلالةومثل،العمومعلىالأنبياءمنقبلهمننبوة

الشبهمنبشبهةيعارضهاأوبقادحفيهايقدحأنمارقلزنديقولالمكابرولا

قبولمنالعقليوجبهبماويدريويفهميعقلممنكانإنكانتماكائنة

التشكيكتقبلولابالمعارضةتدفعولابالردتقابللاالتيالصحيحةالأدلة

.(1)"الشبهةتحتملولا

:جك!نملال!سذاالتقعيدفيالعلمأهلكلامومن

يقصدونومالمذهبهموفطنامنهمذلكرأينافحين):الدارميقال-1

اللهعنوالأمروالعلمالكلامونفيوالرسلالكتب!ابطالالكفرمنإليه

ماالعلماءوكلاموالسنةالكتابمنرسومامذاهبهممننبينأنرأيناتعالى

أنفسهمعلىفيحذروهممذهبهمسوءعلىالناسمنالغفلةأهلبهيستدل

دينعنمنافحينمحتسبينعليهمالردفيويجتهدواوأهليهمأولادهموعلى

.(42-14):صالثقاتإرشاد(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

.(1)"اللهعندمابهطالبينتعالىالله

عنبالجوابإلايتملاالدليل":تيميةابنالإسلامشيخوقال-2

الدالالدليلبينالفرقمنبدفلايعارضهابماكثيراتشتبهفالأدلةالمعارض

بهيحصلفالدليلباطلعارضهالذيإنليتبينعارضهماوبينالحقعلى

الدليلذلكبينالفرقوهوالفرقانمنذلكمعبدلالكنالحقوبيانالهدى

يحصلفالفرقانيخالفهالذيوالخبرالربخبربينوالفرقعارضهماوبين

وحيرةاشتباهفيكانالفرقانلهيحصللمومنالمشتبهاتبينالتمييزبه

.(2)"الفرقانمعإلايكونلاالتاموالهدى

بعدإلاتجوزلافالعقوبةبالخطأ،أفتيالمفتيأنقدرلو":وقال-3

عماويجاب،خطئهعلىوالسنةالكتابدلالةتبينأنفالواجب،الحجةإقامة

معكانفإذا!الا،المعارضعنوالجوابالدليلذكرمنلابدفإنهبه،احتج

وهؤلاءبمرجح،إلاأحدهمامعالصوابتعيينيجزلمحجةهذاومعحجةهذا

هوكانإذافكيف،عليهيقيموالممخطئاالمفتيكانفلوذلك،منشيئايفعلوالم

.(3)"بالإجماعباطلالحكامهؤلاءمثلفحكم!؟المخطئونوهمالمصيب

.(23):صالجهميةعلىالرد(1)

.(631):صالنبوات(2)

.(27/073)الفتاوىمجموع(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

الغانيالمبحث

أصلأبالشبهةالتسليمبعدمالمعارضة

إرادتهأوالسنةصاحبعلىالشبهةورودعندأنه:المسلكبهذاالمراد

ولالهايسفمولا،قلبهإلىتيجيجعلهالاأنعليهيجبمافأولعليهاالرذ

بحق.ليستأنهايعتقدبأنويعارضهاويدفعهايصذهابلبصحتها،يقز

المهم!لك:تقربرهذاعلىيدلومما

فأيعودا،عوداكالحصيرالقلوبعلىالفتنتعرض":!صقوله-1

بيضاء،نكتةفيهنكتأنكرهاقلبوأيسوداء،نكتةفيهنكتأشربهاقلب

السماواتدامتمافتنةتضرهفلاالصفاأبيفمثلعلى:قلبينعلتصيرحتى

منكراينكرولامعروفايعرفلامجخياكالكوزمرباداأسودوالآخر،والأرض

.(1)"هواهمنأشربماإلا

والموقففيه،والراسخالعلمضعيفبينالفرقالقيمابنويبئن-2

إذا،بصيرتهوقلةعلمهلضعفهذا":فيقولالشبهةورودإزاءالصحيح

فيالراسخبخلاف،والريبالشكفيهقدحتشبهةأدنىقلبهعلىوردت

قدحتولايقينهأزالتماالبحرأمواجبعددالشبهمنعليهوردتلوالعلم

عليهوردتإذابل،الشبهاتتستفزهفلاالعلمفيرسخقدلأنهشكا،فيه

يحولالقلبعلىيردواردوالشبهة،مغلوبةمغلولةوجيشهالعلمحرسردها

الشبهةتلكتؤثرلمالعلمحقيقةالقلبباشرفمتىله،الحقانكشافوبينبينه

العلمحقيقةيباشرلمومتىبطلانها،ومعرفةبردهاويقينهعلمهيقوىبلفيه

.(441)رقم(1/281)مسلمأخرجه(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

قلبهعلتتابعتوإلاتداركهافان،وهلةبأولالشكفيهقدحتقلبهبالحق

شهواتجيش:الباطلمنجيشانيتواردهوالقلبمرتابا،شاكايصيرحتىأمثالها

وامتلأتشربهاإليهاوركنإليهاصغىقلبفأيما،الباطلشبهاتوجي!شالغي

علىتفجرتالباطلشبهاتأشربفإنبموجبها،وجوارحهلسانهفينضحبها

علمه،لسعةذلكأنالجاهلفيظن،والإيراداتوالشبهاتالشكوكلسانه

ويقينه.علمهعدممنذلك!انما

:-إيرادبعدإيراداعليهأوردجعلتوقد-!الإسلامشيخليوقال

بها،إلاينضحفلافيتشربهاالسفنجةمثلوالشبهاتللإيراداتقلبكتجعللا

فيراهافيهاتستقرولابظاهرهاالشبهاتتمرالمصمتةكالزجاجةاجعلهولكن

صارعليهاتمرشبهةكلقلبكأشربتفإذاوإلا،بصلابتهويدفعهابصفائه

الشبهاتدفعفيبو!ميةانتفعتأنيأعلمفما.-قالكماأو-للشبهاتمقرا

.(1)"بذلككانتفاعي

السنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

باطلاحتجاجالخضربحياةواحتجاجهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

.(2)"الخضربقاءلهميسقمالذيفمن،باطلعلى

حي.بأنهأصلأنسلملابأنناالخضربحياةاستدلالهمفنقفحض

أهلفيهاتنازعالتيالألفاظكهذه،شرعيدليلبهيردلم.لفظ..":وقال

وهذابمتحيز،ليس:يقولوهذامتحيز،هو:يقولهذا،والفلسفةالكلام

.(1/041)السعادةدارمفتاح(1)

.(93/4)السنةمنهاج(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

وأجسمهو:يقولوهذا.جهةفيهوليس:يقولوهذاجهة،فيهو:يقول

جوهر.ولابجسمليس:يقولوهذاجوهر،

يستفسرحتىإثباتولابنفيفيهايقولأنأحدعلىليسالألفاظفهذه

نفىوإنرده،باطلاأثبتوإن،أثبتهحقاأثبتأنهبينفإن،بذلكالمتكلم

الأسماءهذهفييجمعونهؤلاءمنوكثير،ينفهلمحقانفى!ان،نفاهباطلا

.والإثباتالنفيفيوالباطلالحقبين

منشيءفيمحصورداخلأنهبذلكوأرادجهة،فيإنهقال:فمن

الحلولية،قولوهذا،الإثباتهذاإليهيسلملم-كانمنكائتا-المخلوقات

ضدهذابل،الإثباتهذافييمانعلمفوقهاللمخلوقاتمباينإنه:قالوإن

الحلولية.قول

يسلملم،فوقهولاللعالممبايتاليسأنهأرادفإنجهة،فيليس:قالومن

النفي.هذاله

مابهويرادموجود...،شيءبهأحاطمابهيرادالمتحيزلفظوكذلك

وباينه.غيرهعنانحاز

مباينأنهأرادومن،لهيسلملمالأولالمعنىعلىمتحيزالفهإن:قالفمن

.(1)"اللفظيطلقلموإن،المعنىلهسلمللمخلوقات

فيهابماالتسليمعدمهوالشبهةبهتعازضأنيجبماأولأنحم!فبئن

المجملة.الألفاظبابفيلذلكقواعدوضعوقد،الباطلمن

.(030-5/299)الفتاوىمجموع(1)
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ا!لعارضة:الثالثلفصل

ال!الثالمبحث

إجمالأالرسولوتصديقوالإيماناليقينبقؤةالمعارضة

المهم!لك:!سذاالمراد

،ه!ي!رسولهوسنةاللهكتابفيتثبتلموشبهةومقالةمذهبكلرذ

بأمرين:وذلك،الرسولوتصديقوالإيماناليقينبقوةبمعارضتها

خالفهماوأن،الحقهووالسنةالكتابفيجاءمابأنويقينهإيمانه:الأول

باطل.فهو

يحتاجلماوتفصيلأشيءلكلتبيانآكتابهأنزلالثهبأنويقينهإيمانه:الثاني

المبينبالبلاغلرسولهوشهد،دينهأكملأنهأخبروقد،دينهمأمرفيالناسإليه

السنةأوالكتابفيالشبهةتلكمضمونتيردلمفلما،الحجةبهتقومالذي

.-الأحوالأقلعلى-فيهاالتوقفأوبطلانها،علىدليلأعندهذلككان

معهمتوشعغيرمنالشبهمنالمخالفونيوردهماكلرذيمكنوبذلك

مدركغيرأورذهابطريقةعارفآيكنلملووخاصة،الشبهةورذالكلامفي

الباطل.منفيهاماتفاصيل

،والفملالوالهدى،والباطلالحقبينالفرقانجماع"أن:هذافيوالقاعدة

يجعلأن:والهلاكالشقاوةوطريق،والنجاةالسعادةوطريق،والغيوالرشاد

يحصلوبه،اتباعهيجبالذيالحقهوكتبهبهوأنزلرسلهبهالفهبعثما

منسواهوما،وصدقحقبأنهفيصدق،والإيمانوالعلموالهدىالفرقان

باطل،فهوخالفه!انحق،فهووافقهفإن،عليهيعرضالناسسائركلام
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

مراديعرفلامجملاالكلامذلكلكونخالفهأووافقههليعلملم!ان

تكذيبه،أوبتصديقهالرسولجاءهليعرفلمولكنمرادهعرفقدأو،صاحبه

جاءمامنهوالنافع،الدليلعليهقامماوالعلم.بعلمإلايتكلمفلايمسكفإنه

الطب:مثل،دنيويةأمورفيلكن،الرسولغيرمنعلميكونوقد.الرسولبه

فهذهالدينيةوالمعارفالإلهيةالأموروأما.والتجارةوالفلاحةوالحساب

تعريففيوأرغبهمبها،الخلقأعلمفالرسول،الرسولعنمأخذهفيهاالعلم

والقدرةالعلمفيأحدكلفوقفهووتعريفها،بيانهاعلىوأقدرهمبها،الخلق

فييكونأنإماالرسولسوىومنالمقصود،يتمبهاالثلاثةوهذه.والإرادة

فلمذلك،منعلمهفيماإرادةلهيكونلاأن!امافساد،أونقصبهاعلمه

ليسناقضابيانهيكونأنوإماآخر،لغرضوإما،لرهبةوإما،لرغبةإمايبينه

.(1)"الجنانعرفهعماالبيانبيانه

وقؤته،،المسلكهذاأهميةعبدالوهاببنمحمدالإسلامشيخويبين

نبيايبعثلمحكمتهمنسبحانهاللهأنواعلم":فيقولله،ويمتل،وثمرته

عدؤاتيلكتنجعقناؤكذيدث!:تعالىاللهقالكماأعداءلهجعلإلاالتوحيدبهذا

يكونقدو،2111:الأنعامأ(غىوراتقؤليزحرفآتغم!إلىتغضهتميوجىلجنوآقيليىآشسطين

ققخاخآءتفتم!:تعالىاللهقالكما،وحججوكتبكثيرةعلومالتوحيدلأعداء

.!83:نرغاا(ئيقيرآمم!يحنمجنذبضاقيىحوألتتمببآرعملهم

.(136-13/135)الفتاوىمجموع(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

قاعدينأعداءمنلهبدلااللهإلىالطريقأنوعرفتذلك،عرفتإذا

مااللهدينمنتتعلمأنعليكفالواجب،وحججوعلمفصاحةأهلعليه

لربك:ومقدمهمإمامهمقالالذينالشياطينهؤلاءبهتقاتللكسلاحايصير

ؤلافآيييتموعنآتئييئوعقخقفهتمؤيقيهتمآيدتين!ملأيتتقرختمث!2لمسقيمآصحرطكلهتملأئعدن!

.!71-61:افعرلأا1(ث!يهييمتآكثرتمتمتجد

:تحزنولاتخففلاوبيناتهحججهإلىوأصغيتاللهعلىأقبلتإذاولكن

.!67:ءلنساا1(ضئييفانلهـثصتطتنجقكيذآإ!

قالكماالمشركينهؤلاءعلماءمنالألفيغلبالموحدينمنوالعامي

،للسانوالحجةباالغالبونهماللهفجند،1731:الصافاتأ(آدقيبىنؤإننجدتاقم!:تعالى

يسلكالذيالموحدعلىالخوفوإنما،والسنانبالسيفالغالبونأنهمكما

.سلاحمعهوليسالطريق

ورخمةوهذىلتئءليئ!لجمماجعلهالذيبكتابهعليناتعالىاللهمنوقد

ماالقرآنوفيإلابحجةباطلصاحبيأتيفلا،189النحل:أ(لقيجينؤبثرى

ؤآخم!صنلمحآلخيئإلأجثتتصبخثليؤلاتأتوتتث!:تعالىقالكما،بطلانهاويبينينقضها

بهايأتيحجةكلفيعامةالآيةهذه:المفسرينبعضقال،133الفرقان:1(تق!يم!إ

القيامة.يومإلىالباطلأهل

المشركونبهاحتجلكلامجواباكتابهفياللهذكرمماأشياءلكأذكروأنا

:فنقولعلينا.زماننافي
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الهصنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

ومفصل.،مجمل:طريقينمنالباطلأهلجواب

قولهوذلكعقلها،لمنالكبيرةوالفائدةالعظيمالأمرفهو:المجملأما

ف!ضاؤأخرمتش!هتآتيهتب\تمالنمخكقثةاتنتيحةآتكننبغثيكآنرذآلذمم!ممؤ!:تعالى

وقد.17:عمرانآلأ(تآويلإءؤآتتغاءآتفتتزآلعامةت!ثتةقاقتتبعونزلغفلؤسهضفيآلدين

فأولئكمنهتشابهمايتبعونالذينرأيتمإذا":قالأنهه!ك!اللهرسولعنصح

.(1)"فاحذروهم،اللهسمىالذين

ؤلاعلئهرلاخؤتآدنهآؤيمآة!!نئلأ!أ:بعفالمشركينقالإذا:ذلكمثال

وأالثه،عندجاهلهمالأنبياءوأنحق،الشفاعةوأن،162يون!:!زنوئ(9هثم

الكلاممعنىتفهملاوأنت،باطلهمنشيءعلىبهيستدل!هللنبيكلاماذكر

يتركونزيغقلوبهمفيالذينأنكتابهفيذكراللهإن:بقولكفجاوبه،ذكرهالذي

يقرونالمشركينأنذكراللهأنمنلكذكرتهوما،المتشابهويتبعونالمحكم

قولهم:معوالأولياءوالأنبياءالملائكةعلىبتعلقهمكفرهموأن،بالربوبية

يغيرأنأحديقدرلابتنمحكمأمرهذا،118(أيون!:آلئوشصقعؤتامجخذ!قنزل!

أعرفلا!صالنبيكلامأوالقرآنمن-المشركأيها-ليذكرتوما،معناه

يخالفلا!هالنبيكلاموأن،يتناقضلااللهكلامأنأقطعولكن،معناه

الثه.كلام

تخريجه.تقدم(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

به،تستهنفلا،اللهوفقهمنإلايفهمهلاولكنسديد،جيدجوابوهذا

،135:أفصلت(عظيصؤقايقفمفإ%لأذوحطآلدينضحتروألأإومايكقنها!:تعالىقالكمافإنه

.(1)"عنهالناسبهايصدون،الرسلدينعلىكثيرةاعتراضاتلهماللهأعداءفإن

معارضةدعوى)وهو:التعطيلأصولمنعظيمآأصلأالقيمابننقضوقد

الرسولبصدقعالمايكونأنإماالعقل":فقالالمسلكبهذا(والنقلالعقل

يكنلم!ان،بذلكعالمايكونلاأنوإماالأمرنفسفيبهأخبرماوثبوت

معلوميتعارضلملهمعلوماكانإنالمعقوللأنعنه؟التعارضامتنععالما

بصدقعالماكان!ان،مجهولانيتعارضلممعلومايكنلموإن،ومجهول

بهأخبرأنهعلمإذاالأمرنفسفيبهأخبرماثبوتيعلملاأنامتنعالرسول

كذلككانوإنمخبرهبثبوتعالمايكونأنضرورةلزمبصدقهعالموهو

واجبالمعارضذلكويكونبهأخبرمايعارضدليلعندهيقعأناستحال

.(2)"التقديم

.(8-6):صالشبهاتكشف(1)

.(3/280)المرسلةالصواعق(2)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الرابعالمبحث

والستةبالكتابالمعارضة

الأولالمطلب

والسنةالكتابمنصريحةبنصوصالمعارضة

بدليل،وبدعتهباطلهعلىاستدلإذاالشبهةصاحبأن:المسلكبهذاالمراد

يدذالدليلأنالشبهةصاحبادعىالتيالدلالةفيينظرفإنه؟بشبهةجاءأو

ذلكأوالدلالةتلكتعازضثم،الشبهةفيالمتضقنالمعنىإلىأوعليها،

والسنة.الكتابمنالصريحةالنصوصىمنبطلانهويبتنينقضهبماالمعنى

أرادواإذاالسنةلأهلالعامالمسلكهوفإنهجدا،كثيرةنماذجلهوهذا

نماذجه:ومنعنها،خارجيبدليلالشبهةينقضواأن

:فقالالمحالمنوهوآخرأمراادعىالجهمإنثم"أحمد:الإمامقال

،الناسيوهمأمراالقرآنفيفادعى.؟اللهغيرأواللهأهو:القرآنعنأخبرونا

بأحديقولأنمنلهبدفلااللهغيرأواللههوالقرآنعنالجاهلسئلفإذا

قالاللهغيرهوقال!انكفرتالجهميلهقالاللههوقالفإنالقولين

ماذلكمنالجاهلنفسفيفيقعمخلوقا؟.اللهغيريكونلافلمصدقت

الجهمي.قولإلىبهيميل

سألإذاللجهميفالجواب،المغاليطمنالجهميمنالمسألةوهذه

فييقللمثناؤهجلاللهوإن:لهقيلاللهغيرأواللههوالقرآنعنأخبرونافقال
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المعارضة:الثالثالفصل

الثهسماهباسمفسميناه،كلاميهووقال،غيرييقلولمأناالقرآنإنالقرآن

المهتدين،منكانبهالثهسماهباسمالقرآنسمىفمن،اللهكلامفقلنا:به

خلقهوبينقولهبيناللهفصلوقد،الضالينمنكانغيرهباسمسماهومن

لم(آئخفقتة!آلأ:لقافلما،415:الأعراف1(لأتىؤآآنخققتة!آلا:فقالقولايسمهولم

:فقالبخلقليسماذكرثمذلك،فيداخلاكانإلامخلوقشيءيبق

:وقالخلقا،قولهيكونأنالعالمينرباللهتباركقولههوفأمره(!ؤآلأتى

ثم،41-3:الدخان9(خيهنرآتيرئفزقلأيخها!شديىسإتاكتآشقكةتتتؤفيآنرتخةإتآ!

تغد(ؤمنقتلآلأضرين!يتو:وقال،!5:الدخان9(مجندتآمن!آضرا:القرآنفيقال

ويأمريخلقفالئه،الخلقبعدومنالخلققبلمنالقولدئه:يقول،14الروم:أ

جآةإداختئ!:لوقا،15:الط!قأ(ليهزإآنرتهلمآضرألئرلكد!:لوقا،خلقهغيروقوله

.(1)"041:هودأ(لثضورآوقازات!تآ

الترديد)وهوالجهميةدليلذكرأنبعدأحمدالإمامأنهنا:فيلحظ

وإنما،داخلهمنالدليلعنيجبلم(اللهغيرأواللههوالقرآنوالحصر:

أمرين:يشملماوهوفيهالذيالمعنىأخذ

الدالةالصريحةالآياتفذكر،؟اللهغيرأواللهبأنهالقرآنيسمىهل.

الله.كلامبأنهيسمى!انما،بذاكولابهذايسمىلاالقرآنأنعلى

التيالصريحةالآياتفذكر،والإبهامالإيهاممن)غير(لفظفيما.

والأمر.الخلقبينالتفريقعلىتدل

.(2ه-42):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

وكما":-مخلوقةمستعارةالثهأسماءجعلمنعلىردآ-الدارميوقال

لسانعلىقالكذلك؟130القصص:(أآتثاياينىتلهتآلته!أتآ:كتابهفياللهقال

عوفبنالرحمنعبدعن-إسنادهفساق-مسددحدثناه،"الرحمنأنا":نبيه

الرحم،وهي،الرحمنأنا:اللهقال":يقولالثهرسولسمعت:قال!

أنا:اللهفيقول."تتئهقطعهاومن،وصلتهوصلهافمن،اسميمنلهاشققت

أعاروهأنهمولرسولهدتهالمكذبينالجهميةوادعت،اسميمنلهاشققت

.(1)"!!منهشقهاالذيالاسم

والسنة.الكتابمنصريحينبدليلينشبهتهمفعارض

تماتوأإذآنقتم!ؤتؤ:تعالىقولهأنادعىمنعلىردآ-السهسوانيوقال

زجيخا(توآباآتتةثوجروأألزم!وللقصؤآشتغعر%آلتةقأشضغفروأجآءوكآنفصهغ

بعدقبرهوإلى،حياتهفيه!ي!هئ!النبيإلىللجائينالعمومعلىيدذ!64الناء:أ

مذهبلكلشرعأنهوعلى،قربةالقبرزيارةكونعلىالآيةدلتلو":-مماته

وهذهوأجلها،المذنبينأعيادأعظمالقبرلكانله؟ليستغفرقبرهإلىيأتيأن

.(3)"(2)((عيدآقبريتجعلوالا":!هالثهرسولقالهلماصريحةمضادة

.(176-1/175)المريسيعلىالدارمينقض(1)

وهوحسن،بإسناد":الألبانيقال،(4202)رقم(233)صستهفيداودأبوأخرجه(2)

.(912):صالجنائزأحكام"وشواهدطرقمنلهمماصحيحوهو،مسلمشرطعل

.(94):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(3)
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المعارضة:الثالثالفصل

الغانيالمطلب

والسنةالكتابمنالمستمدةالعامةبالأصولالمعارضة

المسلك:بهذاالمرادأنوذلك،السابقالمسلكمنقريبالمسلكهذا

فإنه؟بشبهةجاءأو،بدليلوبدعتهباطلهعلىاستدلإذاالشبهةصاحبأن

المعنىإلىأوعليها،يدذالدليلأنالشبهةصاحبادعىالتيالدلالةفيينظر

ويبتنينقضهبماالمعنىذلكأوالدلالةتلكتعازضثم،الشبهةفيالمتضفن

بالأدلةلا،والسنةالكتابمنالمستمدةالصحيحةالعامةالأصولمنبطلانه

نفسها.

ألته\تنؤأ!مخققالوا:لماوالنصارىاليهودأن:المسلكهذايقزرومما

وألفاظهاعباراتهابنقضودعواهممقولتهمنقضريألمحبلم،118:المائدة9(ؤآجتؤه

أحد،عليهيعترضأنيمكنلاخارجيبأصلبنقضهاجاءوانماومضمونها،

كاذبونأنهم:المعارضةهذهنتيجةكانتثم،(بذنولبهميقدئبهمقيتم!قل:وهو

.(خلقتمثرضئنآشر!تل:دعواهمفي

الهمهمنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

عنهسقطالإرادةشهدمن:يقولونوقد":تيميةابنالإسلامشيخقال

فهؤلاء.الإرادةلشهودهالتكليفعنهسقطالخضرأنأحدهمويزعم،التكليف

اللهأنفشهدواالكونيةالحقيقةشهدواالذينوالخاصةالعامةبينيفرقونلا

ذلكيعلممنبينيفرقونوقد،الكائناتجميعيدبروأنهالعبادأفعالخالق

فقطويعلمهبذلكيؤمنعمنالتكليفيسقطونفلاشهودايراهمنوبينعلما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

واثباتالجبريجعلونلاوهؤلاءأصلا،فعلالنفسهيرىفلايشهدهعمنولكن

الوجه.هذاعلىالتكليفمنمانعاالقدر

والتوحيد،والمعرفةالتحقيقإلىالمنتسبينمنطوائفهذافيوقعوقد

ثمذلكعنالقدريةمنونحوهمالمعتزلةنطاقضاقأنهذلكوسبب

اللهإرادةهوالذيوالقدرالقضاءدونالشرعيينوالنهيالأمرأثبتتالمعتزلة

والنهيالأمرونفواوالقدرالقضاءأثبتواوهؤلاءالعباد،لأفعالوخلقهالعامة

منشرهؤلاءوقولمطلقا،ذلكنفييمكنهملمإذالقدرشهدمنحقفي

الأمريجعلونوهؤلاءأحد،هؤلاءمنالسلففييكنلمولهذا،المعتزلةقول

يجعلونولهذا،الكونيةالحقيقةهذهيشهدوالمالذينللمحجوبينوالنهي

الخاصة.منوصاروالنهيالأمرعنهيسقطالحقيقةهذهشهودإلىوصلمن

،199الحجر:أ(آلتعينتآيكؤآغ!ذزتذختئ!:تعالىقولهذلكعلىتأولواوربما

الحقيقة.هذهمعرفةهواليقينوجعلوا

؟-كفرأنهيعلموالمطوائففيهوقعوإن-صريحكفرهؤلاءوقول

ماعبدلكللازموالنهيالأمرأنالإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدفإنه

القدرشهودهلاوالنهيالأمرعنهيسقطلا،يموتأنإلىحاضراعقلهدام

سقوطاعتقادعلىأصرفإنلهوبينعرفهذلكيعرفلمفمنذلك،بغيرولا

.(1)"يقتلفإنهوالنهيالأمر

.(5/671)الكبرىالفتاوى(1)
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المعارضة:الثالثا!فصل

والبدعةالأهواءأهلاستدلالالإسلامشيخذكر:النموذجهذاففي

الدلالةهذهيناقشلمإنهثم،معينمعنىعلىتدلأنهامذعينالكريمةالآيةبهذه

ومعلوموالسنةالكتابمنمستمدعامبأصلعارضها!انما،الدليلداخلمن

الدليلفياذعيتالتيالدلالةأنيعقموبذاك،الإسلامدينمنبالاضطرار

.الإسلامأصولمنصحيحبأصلمعازضةلأنهاقطعآ؟باطلة

والعقل،والعلماليقينيفيدلاورسولهاللهكلامكانفلو":القيمابنوقال

،؟والرسولبالكتابالمكلفينعلىقامتقدتكونحجةفأي؟للنقلمعارض

.!؟وجهكلمنبكتابهخلقهعلىاللهحجةلإقامةمناقضإلاالقولهذاوهل

.(1)"الحمدولتهفهمهمنلكلظاهروهذا

الكتابمنمستمدعظيمأصليعارضهابأنهشبهتهمالقيمابنفعارض

رسوله،!ارسالبكتابهعبادهعلىالمطلقةالحجةأقاماللهأنوهو:،والسنة

صحيحة.الشبهةتلكتكونأنيمنعالأصلوهذا

ورث!!!لو

.(2/737)المرسلةالصواعق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الخامسالمبحث

السلفوعملبالإجماعالمعارضة

منهما؟المستمدةالصحيحةوالأصولوالسنةبالكتابالمعارضةتكونكما

:أمرانفيهيتوقر-معلومهوكما-الإجماعفإن"كذلكبالإجماعتكونفإنها

بهفالاستدلال،والسنةالكتابمندليلعلىمستندوهوإلاينعقدلاأنه-1

وهو:آخر،أمرإليهمضافأ،والسنةبالكتاباستدلالهو-أمرهحقيقةفي-

والسنة.الكتابكحجيةمطلقأحجةفهو،معممومالصحيحالإجماعأن-2

وأ،بدليلوبدعتهباطلهعلىالشبهةصاحباستدلإذافإنهثئم؟ومن

يدذالدليلأنالشبهةصاحبادعىالتيالدلالةفيينظرفإنه؟بشبهةجاء

ذلكأوالدلالةتلكتعازضثم،الشبهةفيالمتفمفنالمعنىإلىأوعليها،

المنعقد.الصحيحالإجماعمنينقضهبماالمعنى

هذافيالأئمةعملمنعليهاوقفتالتيالنماذجاستعراضخلالومن

منها:،أنواعالشبهةبهتعازضالذيالإجماعأنليظهرالمسلك

السنة.أهلإجماع:يقالوقد،السلفإجماع+

السنة.أهلمعالشبهةصاحبفيهيتفقالذيالإجماع+

عمومآ.الإسلامأهلإجماع+

.!طائفتهعنحتىشذوذهعلىيدذمما؟الشبهةصاحبطائفةإجماع+
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المعارضة:الثالثالفصل

زيهرإذيثحغوت!تذعوئآلدينأؤل!ك!:تعالىقوله:لمسلكاهذايقزرومما

،!57:اء!س19(مخذورازتككأقغذابإنغذاتهحلؤئؤيخارخمته،ؤتيزصنآقربآثهثمئويحييتةآ

أنهمدعواهم:وهيبها،يتشتثونبشبهةغيرهاللهمعيعبدونفالمشركون

هنانقفالشبهةيأقيفلم،بعبادتهماللهإلىالصالحينبهؤلاءيستشفعون

نقضهاجاء!انما،-أخرىآياتفيكما-عدمهامنالشفاعةصحةبنقضى

اللهدونمنالمعبودينهؤلاءأنوهو:،أنفسهمالمشركونعليهيجمعبما

كانوما،والتقوىالصلاحأهلمنكانوالأنهماللهعندوالمكانةالمنزلةلهم

سبحانهإليهيبتغونعوتوحيدإخلاأهلكانواأنفسهمهملأنهمإلاذلك

التيهذهفحالهم،عذابهمنوالخوفرحمتهورجاءوحدهبعبادتهالقربى

اللهإلىوسطاءاتخاذهمشبهةتنقضوالمخالفالموافقإجماععليهاانعقد

معه.بعبادتهم

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

اللهأنادعيتماعلى-المريسيأيها-معناهكانولو":الدارميقال

كمارسولأونبيخلقفيأيضالأكداليد،تأكيدلاالخلقتأكيدباليدينأراد

الفضيلةتلكلآدميعرفونالآخرةأهلإنحتى،دعواكفيآدمخلقفيأكد

،آدميا:فيقولونفيأتونه،آدمإلىبنااذهبوا:فيقولونالقيامةيومالموقففي

وموسىإبراهيميأتونثم،...ربكإلىلنااشفعبيدهاللهخلقكالناسأبوأنت

،لآدمقالواكمابيدهاللهخلقكالذيأنت:منهملأحديقولونولاوعيسى

ولعيسى:تكليمااللهكلمك:ولموسىخليلااللهاتخذك:لإبراهيميقولونبل

لما؟بيدهاللهخلقك:بينهممنلادمعويقولونوالأبرالأكمهتبرئكنت
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

مخصوصالأنبياءهؤلاءمنواحدكلأنكمابينهممنعبذلكمخصوأنه

صاحبه.دونلههيالتيبمنقبته

،!؟الآخرةوأهلالدنياأهلدعواهفيخالفهرجلضلالمنأبينضلالفأي

.(1)"مفلمنلهفمااللهيهدومنهاد،منلهفمااللهيضللمنولكن

صرففيوالبدعةالأهواءأهلشبهةالدارميذكر:النموذجهذاففي

(يدئ!يماطفت:تعالىقولهمثلفيبهاالمرادأنمذعينحقيقتهاعن)اليد(

داخلمنالدلالةهذهيناقشلمإنهثم،(الخلقتأكيد:)أيالتأكيد:175أص:

بأمرنقضه!انما،العربيةفييصحلا-مثلأ-التأكيدهذاأنيبينولم،الدليل

أهلإجماعهوكما-الآخرةأهلمنالمنعقدبالإجماعفعارضه،خارجي

بقيةدونبيدهخلقهسبحانهأنه:آدمبهاللهشرفماأعظممنأنعلى-الدنيا

يكونينقفأنالآخهسةوأهلالدنياأهلمنالمنعقدالإجماعوهذا،الخلق

صحيحأ.الشبهةصاحبذكرهالذيالمعنى

إلىاختلافذلكفيالعلمأهلمنأحدبينيكنولم":البخاريوقال

فيعيينةابنبعدهمثمالأمصاروعلماءزيدبنوحمادوالثوريمالكزمن

البصرةأهلمحدثيفيمهديبنالرحمنوعبدسعيدبنويحيىالحجاز

وذووهمووكيععياشبنبكروأبوغياثبنوحفصإدريسبناللهوعبد

منأدركنامنعصرإلىالواسطيينفيهارونبنويزيدمتبعيهفيالمباركبن

أهلومحدثيومصرالشاموأهلوالعراقيينوالمدينةمكةالحرمينأهل

.(298-1/296)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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لمعارضةا:الثالثالفعط

!اسماعيلالملكعبدبنهشامالوليدوأبويوسفبنمحمدمنهمخراسان

معحمادبنونعيمالشاميينفيمسهروأبوالمدينةأهلمعأويسأبيابن

أتبعومنقريشمنوالحميديالبصرةأهلمعحنبلبنوأحمدالمصريين

وهؤلاءاللغةأهلفيعبيدوأبوإبراهيمبنوإسحاقالمكيينمنالرسول

منإلااللهكلامالقرآنأنمنهماختلافبلاعصرهمفيبالعلمالمعروفون

.(1)"عليهفعمىالواضحالطريقأغفلأوشذ

منالمنعقدبالإجماعالقرآنبخلقالقولشبهةالبخاريالإمامفعارض

:الإجماعهذاأنبيانفيح!ونوأبدع،الإسلامأئمة

الأمة.قرونفيمتسلسل+

المسلمين.بلادأمصارمختلفوفي+

وغيرهم.واللغةالحديثأهلمنالعلومجميععلماءومن+

ورث!!!اكع

.(16):عالعبادأفعالخلق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةاالماهواءأهلشبهنقضفي

السادسالمبحث

المعتمدةوالقواعدالعلومبأصو!المعارضة

الأو!المطلب

(الاستعمال،السياق،التركيب،الصيغة)المفرد،باللغةالمعارضة

القيم،ابنالإمامعلىفيهمجيالفإنهالمسلكهذاعنالحديثأرادمنكل

الشبه،معارضةفياستعمالهكيفيةوبتنوتمثيلأ،وتفريعآتأصيلأأشبعهالذي

عليه.يستدركولن،كلامهعنيخرجلنفإنهبعدهجاءمنكلأنحتى

!ان-كلامهأنإلىالتنبيهمعرو،كلامهبنقلسأكتفيفإنني؟لذلك

عامةقاعدةأنهإلا-المسلكبهذانقفهوكيفيةالفاسدالتأويلبابفيجاء

باللغة.بالمعارضةتنقضالتيالشبهجميعنقضرفي

:أنواعالباطل!التأويل":رولظ

بريضعحتى":قولهكتأويل،بوضعهاللفظيحتملهلمماأحدها:

فييعرفلاهذافإن؟الناسمنجماعة)الزجل(:بأن،(1)"رجلهعليهاالعزة

البتة.العربلغةمنشيء

احتمله!انجمعأوتثنيةمنالخاصةببنيت!اللفظيحتملهلمما:الثاني

.لقدرةبا!75:أص(بذئطفت!يضا:قولهويلكتأ،مفردا

رقم(4/1872)ومسلم،(6284)رقم(6/5342)البخاريأخرجه:عليهمتفق(1)

(2848).
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المعارضة:الثالثالفصل

،السياقذلكغيرفياحتمله!انوتركيبهسياقهيحتملهلمما:الثالث

تؤتمزئيقةاتنتيآؤيأتتتغضىزتكتةيتآؤةك!لمت1تإتيقرآن،لأتظرونهل!:قولهويلكتأ

.أمرههيالتيآياتهبعضتيانإ:الربتيانإبأن،1158:الأنعامأ(زئكاتنتىةتغف!تأيئ

والترديدالتقسيممعذلكعلىحملهيمتنعفإنهالإباء؟كلالسياقيأباهوهذا

والتنويع.

صحواالبدرليلةالقمرترونكماعياناربكمترونإنكم":قولهوكتأويل

،(1)"سحابدونهاليسصحواالظهيرةفيالشمسترونوكماسحابدونهليس

،الامتناعغايةفيوظاهرهاحقيقتهايخالفبماالسياقهذافيالرؤيةفتأويل

بالتأويل.صاحبهتستروتكذيبردوهو

ألفوإنالمخاطبلغةفيالمعنىذلكفياستعمالهيؤلفلمما:الرابع

وضلتالناسمنكثيرأقدامفيهزلتموضعوهذا،الحادثالاصطلاحفي

استعماليؤلفلمبماالنصوصألفاظمنكثيراتأولواحيثأفهامهمفيه

وهذا،المتأخريناصطلاحفيمعهوداكانوإنالبتةالعربلغةفيلهاللفظ

حصل.ماورسولهاللهعلىالكذبمنبسببهحصلفإنهلهالتنبهينبغيمما

وقالوا:بالحركة"176الأنعام:أ(آقل!ققخآ:تعالىقولهطائفةتأولتكما

نأالقرآنبهانزلالتياللغةفييعرفولا.ربوبيفبطلانعلىبحركتهاستدل

واحد.موضعفيالبتةالحركةهوالأفول

تخريجه.تقدم(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

قالوا:ثمالبتةشيءعنشيءمنهيتميزلاالذيبأنهالأحدتأويلوكذلك

أحديعرفهلاالمعنىبهذاالأحدتأويلفإنأحدا.يكنلمالعرشفوقكانلو

فيالمعنىهذافيالقوملغةفياستعمالهيعرفولااللغةأهلولاالعربمن

ومنوالمعتزلةوالفلاسفةالجهميةاصطلاحهووإنماأصلاواحدموضمع

لهرافقهم.

خلقعلىأقبلالمعنىبأن45أ؟:الأعراف1(آنغضثنغلآشتؤئ!ثتم:قولهوكتأويل

أقبلمنأنالأمممنغيرهاولابلالعربلغةفييعرفلاهذافإن.العرش

استوىقدالرحلعلىأقبللمنيقالولا،عليهاستوىقد:يقالالشيءعلى

قدصناعةأوكتابةأوقراءةمنالأعمالمنعملعلىأقبللمنولا،عليه

القوملغةفهذه،الطعامعلىاستوىقدالأكلعلىأقبللمنولاعليها،استوى

...البتةذلكمنهاشيءفيليسموجودةوألفاظهموأشعارهم

الذيالتركيبغيرفيلكنالمعنىذلكفياستعمالهألفما:الخامس

فيمجيئهعلىيحتملهلاالذيالتركيبهذافيالمتأولفيحملهالنصر،بهورد

قولهفياليدينكتأويل،والتلبيسالغلطأقبحمنوهذا،يحتملهآخرتركيب

العربأنريبولا.بالنعمة،175:ص9(يذئ!فتيضانتتحذآنشغذقا!:تعالى

عنديلكيدلولا":للصديقمسعودبنعروةوقاليد،عنديلفلان:تقول

أضافالذيالتركيبهذافياليدوقوعولكن،(1)"لأجبتكبهاأجزكلم

كتبتنظيرهيالتيبالباءاليدإلىالفعلتعدىثمنفسهإلىالفعلفيهسبحانه

.(2581)رقم(2/974)البخاريأخرجه،الحديبيةصلححديثمنجزء(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

خمكماالبشردونآدمصفيهخمبهاخاصةذلكوجعلاليدوهيبالقلم

ممافهذاواسطةبلاكلمهبأنهموسىوخصروحهمنفيهنفخبأنهالمسيح

لذلك،تصلحآخرتركيبفيكانتوإنالنمبالنعمةفياليدتأويليحيل

تركيب.كلفيلهصلاحيتهتركيبفيمالمعنىاللفظصلاحيةمنيلزمفلا

يستحيل،123-22:القيامة9تاظرله!(زتهاىلإ!ث؟رحضاتتؤمبزوصة!:قولهوكذلك

محلههيالتيالوجوهإلىالنظرأضاففإنه؟الثواببانتظارالنظرتأويلفيها

إلا،ليسالعيننظرمنكانالنظرفعلبهااتصلإذاالتي)إلى(بحرفوعداه

معلابهيتنعمماحضورمعإلاتحصللاالتيبالنضرةالوجوهووصف

وإن،الرؤيةبغيرالنظرتأويلالتركيبهذامعويستحيل،بانتظارهالتنغيص

،113الحديد:أ(!آنظروتاتفتبشيمنلهؤيمثم:قولهفياستعملقدالانتظاربمعنىالنظركان

.513:لنملا1(تيزجعآئمرسملونمبم!ناظقة:لىتعالهقوو

آئغقدثيىغلي!آلرخمق:المشبهلكقالإذا:الملبسالجهميقول:هذاومثل

،معانخمسةلهوالاستواء،معانسبعةعندنالهالعرش:لهفقل!5:(أطهآشتوئ

فيقال.مؤونظويكفيكيقولمايدريولايتحيرالمشبهفإنالمراد؟ذلكفأي

أنتسميتهالذيالموحدذنبما،إويلك:المفتونالفاتنالظالمالجاهللهذا

كمامشبهاكانلوفوالله؟إ،اللهقالمانفسلكقالوقدمشبهاوأصحابك

للعرش:قولكوأماالنع،يتعدلملأنهمنكورسولهبالتهأولىلكانتزعم

الجهالعلىوتمويهمنكفتلبيس؟معانخمسةوللاستواءنحوهاأومعانسبعة

واحدمعنىإلاعليهاستوىالذيالرحمنلعرشليسفإنهظاهر،وكذب

بهاصازوقدللعهدفاللام،-معانعدةالجملةحيثمنللعرشكانوإن-
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفط

عليهاتفقتالذيملكهسريرهوالذي!الربعرلشوهومعيناالعرش

الرسل.نابذمنإلاالأممبهوأقرتالرسل

بأداةالمعذىالاستواءفإنآخر،تلبيس؟معانعدةلهالاستواء:وقولك

العربفإن،معانعدةفلهالمطلقالاستواءوأماواحد،معنىإلالهليسعلى

آشتؤك!(آشصذه!ؤتماتقغ:تعالىقولهومنهوكملانتهىإذاكذااستوى:تقول

والخشبةالماءاستوىقولهمنحو،ساواهإذاوكذااستوى:وتقول،114القصص:أ

وارتفاعا،علواإليهقصدإذاكذاإلىاستوىوتقولوالنهار،الليلواستوى

وعلاعليهارتفعإذا:أيكذاعلىواستوى،والجبلالسطحإلىاستوىنحو

غيريحتمللانصالتركيبهذافيفالاستواءهذا،غيرالعربتعرفلاعليه

غيريحتمللا،114:القصصا(آشتؤىآش!ذبم!ؤتتاتقغقولهنمفيهوكمامعناه

فدعوا،غيرهيحتمللامعناهفيوالنهارالليلاستوى:قولهمفيونص،معناه

آمنوا.الذينوعنداللهعندمقتاإلاعليكميجديلافإنهالتلبيس

يعهدولمفيهظاهرهومعنىفياستعمالهاطردالذياللفظ:السادس

وحملهوردحيثفتأويلهنادرا،فيهاستعمالهعهدأوالمؤولالمعنىفياستعماله

يناقضوتدليساتلبيسايكونفإنه،باطلاستعمالهمنالمعهودخلافعلى

حفواالمعهودمعناهغيرفيهذامثلاستعمالأرادواإذابل،والهدايةالبيان

،المألوفمعناهإلىفهمهيسبقلئلابهمرادهمللسامعيبينماالقرائنمنبه

ذلك،صحةلهتبينواضعهاوحكمةاللغةهذهوكمالالقوملغةتأملومن

معناهعنفيخرجونهفيهاستعمالهألفقدمعنىلهلفظإلىيأترنأنهموأما
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المعارضهة:الثالثالفصل

الأصليمعناهأرادواأنهمعلىتدلبقرائنتأكيدهمعغيرهفياستعمالهويطردون

.المحالأمحلمنفهذا

منكمما":وقوله،6411الفاء:أ(كولتئىث!ييتاآدتهيمتم!:تعالىقوله:مثاله

،(1)"يح!حاجبولالهيترجمترجمانوبينهبيفليسربهسيكلمهمنإلا

إذاالصفاتنصوصأكثرشأنوهذا،(2)"عياناربكمترونإنكم":وقوله

قديراهامنهاالرسولعلىأنزلبماوفرحلقبولهاصدرهاللهشرحمنتأملها

.(3)"المتأولتأويلعنهاينفيبماوالمؤكداتالقرائنمنحفت

وو!!!اكع

!ر(2/703)ومسلم،(4525)رقم(6/9270)البخاريأخرجه:عليهمتفق(1)

(1651).

تخريجه.تقدم(2)

.(971-1/187)المرسلةالصواعق(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

الصانيالمطلب

الفقهبأصولالمعارضة

فيالعلميةالمرجعيةوحيازةالتقدمفضلالقيمابنللإمامكانكما

المرجعيةوتلكالفضلذلكالكنانيعبدالعزيزللإمامكانفقد؟السابقالمسلك

بينالمريسيبشرأمناظرتهأثناءفي!تعزضفقد،المسلكهذافيالعلمية

بالأدلةلهافقغد،المسلكهذاقواعدمنطيبطرفبيانإلىالمأمونيدي

والضلالالخطأوجودوسببمعرفتها،أهميةوبينأمثلتها،وذكر،القرآنمن

بأصوليتعلقفيماالقواعدبعضرذكرقدكان!ان-وهوفهمها،عدمفي

لمعارضةوتقعيدأتنظيرأيكونأنيصلحأنهإلا-عوالخاالعامفيالفقه

الفقه.بأصولشبهةأفي

وعامة:خاصةأخبارأربعةعلىالقرآنذكرهجلاللهفأنزل":حونقال

.الخصوصمعنىومعناهالخصوصمخرجمخرجهخبرفمنها-1

.العموممعنىومعناهالعموممخرجمخرجهخبرومنها-2

ملحد.بإلحادينصرفانلامحكمانخبرانفهذان

الخصوعرر.معنىومعناهالعموممخرجمخرجهخبرومنها-3

.العموممعنىومعناهالخصوعرمخرجهخبرومنها-4

يعرفلامنعلىالشبهةدخلت-المؤمنينأميريا-الخبرينهذينففي

وعامه.القرآنخاص
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المعارضة:الثالثالفصل

!ؤتص!ت:قولهفهو:العمومومعناهالعموممخرجهالذيالخبرفأما

وقدإلاشيئأيبقولموالأمر،الخلقالخبرهذافجمع،191النمل:أ(2شئ!ل

خبرفهذا.مخلوقوغيرمخلوقهومماله،هوشيءكللأن،عليهأتى

.العموممعنىومعناهالعموممخرجمخرجه

:عالخصومعنىومعناهالخصو!مخرجمخرجهالذيالخبروأما

ق!ذا!ق!نوتحماقنصحفصنليثنلمجثمراق!خإقطلئلبكززئكقالد!هل!:!قولهفهو

ضثلإت!:تعالىوقوله،129-28:الحجر9(سمجدينتهققعوأمنروجىفيووتفختشئؤئترو

ينليهققلآزتبثينآلحتئ!ف!كونملهلمكنقالثزلرا+ين!قهوادمةكخئليآدترمجندمجي!ى

الخصوصمخرجالصنلألآدمالخبرمخرجفكان،160-59:عمرانآلأ(آفختزلين

مخرجهالضتل!لعيسىالخبرمخرجكانوكذلك،الخصوصمعنىومعناه

إتاخققن!يمنآلاس!!تةئها:قالثمالخصوصرر،معنىومعناهالخصوصمخرج

لناسوا،!31:لحجراتاأ(آنقحبهتمآدتوعندآ!رمكريتغازفونمإنؤقمايلثصعوبمؤجعقنبهزبهرؤأنثئ

!شاللهعنالمؤمنونفعقلبعدهما،ومنبينهماومنوعيسىآدميجمعاسم

منخلقهمالذينالناسفيءق!وعيسىآدميعنلمإنهالخبرهذانزولعند

وكان!بر،وعيسىآدمعفيالخاالخبرذلكقدمقدلأنهوأنثىذكر

دونهما.بالناسخاصاومعناهوبغيرهمابهماعامااللفظمخرج

قولهفهو:العموممعنىومعناهالخصوصمخرجمخرجهالذيالخبروأما

عاما.ومعناهخاصاالخبرمخرجفكان،914:النجمأ!آلمثئغرئؤآتةهـفؤزلهث!:تعالى

تعالى:قولهفهو:عالخصوومعناهالعموممخرجمخرجهالذيالخبروأما

نزولعند!تاللهعنالمؤمنونفعقل،1156.الأعراف1!3ثيشئئوبحيقتقئ!ؤزخميئ
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

الخاصالخبرمنفيهقدملماالرحمةتسعةفيمنإبليسيعنلمأنهالخبرهذا

فكان،185:أص(آخيينيحتفتمتبقكؤصمغقيحنكتجقحتمفئفلأن!:قولهوهوذلكقبل

شيء،كلوسعتالتيرحمظمنالخاصالخبربهذاخارجينتبعهومنإبليس

اللهرحمةمنتبعهومنإبليسلخروجخاصاالعامالخبرذلكمعنىفصار

شيء.كلوسعتالتيتعالى

ومعرفةبفهمهاالعربخصالأخبار،الأربعةهذه!اللهأنزلفلما

اشتباهايدعهالمثمبها،والخطابوعمومهاوخصوصهاوألفاظهامعانيها

أخبارهعلىوالطعنصفاتهفيالإلحادإلىالسبيلالملحدونفيجدخلقهعلى

جعلحتىبخطابهأرادماعنهيعقلوالمالذينالعربغيرمنخلقهعلىوالتشبيه

منوتفهمهوتدبرهسمعهمنعلىيخفىلاواضحآوعلمآظاهرآبيانافيها

وتكرمامفتفضلاوالمبهموالمحكموالعامالخاصيعرفلاممن،العربغير

منهووماوصفاتهكتابهفيألحدمنعلىللحجةمنه!اثباتاخلقهإلى!احسانا

خبرآأو،عامومعناهخاصلفظهمخرجخبرآوتعالىتباركاللهأنزلفإذا،ذاته

أحديجعلحتىخلقهعلىإشكالايدعهعلمخاومعناهعاملفظهمخرج

قبل!يقدمأوجميعا،للناسبيانايكونشيئاالجملةمنيستثنيأنإما،بيانين

ماعنىإنهالعلماءمنأحديتوهملمعامآخبرآبعدهأنزلفإذاخاصا،خبرا

ذلك.قبلونصهخصهقدكانإذالعامنزولقبلقدمهالذيالخبرفيخصه

منيستثنيثمالعموملفظعلىينزلالذيالخبرفأماالعزيز:عبدقال

أدففيهتم!ققثالصتلأ:نوحقصةفي!قولهفهو:العمومفييعنهلمماالجملة

استثنىحين!اللهعنالمؤمنونفعقل،114:العنكبوت9(عاغإلأخمب%سمنه
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المعارضة:الثالثالفصل

.الطوفانأيامقومهفينوحيستكملهالمالألفأنالألفمنسنةالخمسين

للخمسينبالاستثناءخاصآومعناه،سنةبالألفعامآاللفظابتداءفكان:قال

مسألةخبركلمنأختصرولكنيكثير،القرآنفيهذاومثل،الألفمنسنة

أمر.كماذلكعلىالمؤمنينأميربحضرةمنليقفواحدة

فهوخاصآ:خبرآقبلهقدموقدالعموممخرجعلىينزلهالذيالخبروأما

باللفظالخبرمخرجفكان،11:1156!عراف(شئئيومجيقتقئ!وزخميئ:!قوله

بقوله:تبعهومنإبليسعفيالخصومنقبلهقدملماعاخامعناهوكانعاما،

دتهآيمتيلالدليئكقرؤاوا!:لهقوو،!58:ص1(آخميينيحتيهتمتبعكؤصمغقيخكجهغلأقلأن!

لمأنهتعالىاللهعنالمؤمنونفعقل،123:العنكبهوتأ(رخمتىيحناؤ!يتكبلؤإ-هيآقيؤ

أنهمالرحمةعنلخروجهمالخاصةالأخبارفيهمقدمالذينهؤلاءيعن

لوطقممةفي!قالوكذلك،العامالخبربهذاغيرهممعبالرحمةمعمومون

آقتهاإنآتقرلةقنز؟اقليمقلكوأإتاقالوأبآئبشرىإئرفيصرشلمآجآءتؤتضا!السسلأ:

آضقآتهرلأإتنمجتتهلهؤآققهييهآآعلوبقنتخفقالؤالوثأييهاإص!قاذنمييس!انوأ

ؤآقتذفخوك!إتا:آخرموضعفيوقال،132-31:العنكبوتأ(آ!شرينىيمن!اتت

خاصةأخبارافيهاوقدمبالهلاكالمرأةعيئفخص،133العنكبوت:أآفرآتثة(إلأ

الخصوصرمعنىومعناهالعموممخرجمخرجهخبرآ!شأنزلثم،بذلك

الثهعنالمؤمنونفعقل،134:القمر9(بضحر!تتفملووالآإلأةغقهتمخاصئاازمقتاإتآ!:فقال

،بالهلاكالخاصةالأخبارمنفيهاقدملما،بالنجاةلوطامرأةيعنلمأنه!ت

بقوله:يموتلاحيأنهخاصاخبرانفسهفي!إليناقدمحينوكذلك

العموممخرجمخرجهخبرآأنزلثم،158:الفرقانأ(تموتلاؤتؤتحلقئآلشآلدى!
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

عقل،1185:عمرانآلأ(آتؤلهزألقةنقصىتي!:عفقالالخصومعنىومعناه

إليهمقدملماالميتةالنفوسهذهمعنفسهيعنلمأنه!اللهعنالمؤمنون

كتابهفيإليناقدمحينوكذلك،يموتلاحيأنهنفسهعفيالخاالخبرمن

،014:النحلأ(قيكونتهبهنتموذآنآقدتهإدآلمخى:قؤلنآإتتا!:!حتفقالخاصاخبرآ

مفترقينشيئينفكانا،نكرهباسمالشيءوعلى،معرفةباسمقولهعلىفدل

نقولأن:وقالأردناهما،إذايقلولم،أردناهإذا:فقال،اللغةوأهلالعربعند

لهيقولوالذيالمخلوقوالشيءالقولبينففرقلهما،نقولأنيقلولمله

،1102الأنعام:1يثىء(!تن!خيق:!قالثممخلوقا،بالقولفيكونكن

وقولهكلامهيعنلمإنهالعامالخبرهذانزولعند!اللهعنالمؤمنونفعقل

المخلوقةالأشياءأنالخاصالخبرمنذلكفيقدملماالمخلوقةالأشياءفي

وضلواوتاهواوهلكوابقولهقالومنبشرغلطوإنما،بقولهتكونإنما

وفضلهاالعرباللهشرف!انما،العظيمالقرآنفيوالعامبالخاصلجهلهم

.(1)"ومبهمهومجملهوعامهالقرآنبخاصبمعرفتها

ورث!!!6!صح

.(136-421):صالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدة(1)
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ا!لعارضة:الثالثالفصل

ال!الثالمطلب

الحديتبأصولالمعارضة

إلابهايستدلواأنلأصحابهايمكنلاالتيالشبهفيالمسلكهذايستخدم

الآتية:الأنواعفييستخدمفإنه،ثتمومنالإسناد؟طريقعنصحتهايثبتواأنبعد

.ه!ي!اللهرسولحديث+

والسلف.الصحابةعنالآثار+

الأئمة.أقوال+

والطائفةالمذهبأعيانكأقوال،والأئمةوالسلفالصحابةغيرأقوال+

ذلك.ونحو

+القصص.

مسالكمنفإنوالبدعةالأهواءأهلبهاستدذالأنواعهذهمننوعفأفي

الحديث.بأصولمعارضتها:نقفشبهتهم

يشمل:ماهنا:الحديثبأصولوالمراد

الحديث.مصطلحعلم.

والتعديل.الجرحضوابط.

.والمتونالأسانيدعلىالحكمقواعد.

كثيرةنماذجلهسبقتقدالمسلكهذاأنيظهرالعرضهذاخلالومن

بنموذج-التذكيربابمن-هناوأكتفيإليها،فيرجع،البحثمنمواضعهافي

السابقة:الخمسةالأنواعمننوعلكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

يث:الحد-1

وهو-البابهذافيتروىالتيوالأحاديث":تيميةابنالإسلامشيخقال

الموضوعة،بلالواهيةالضعيفةالأحاديثمنهي-المخلوقينبنفسالسؤال

.(1)"عليهااعتمدولابهااحتجمنالإسلامأئمةفييوجدولا

الأثر:-2

آتقيوئم(!هوآلش:تعالىاللهقولأن-المريسيأيها-وادعيت":الدارميقال

ينزللاالذي:يعني،يزوللاالذي:عندكالقيومتفسيرأنوادعيت،!2ه:هالبقرةأ

مسمىغيربعفأصحابكعنذلكوأسندت،يبسطيقبفولاولايتحركولا

وعند،"يزوللاالذي:القيوم":قالأنهعباسابنعنعالحأبيعنالكلبيعن

باطل:أيضاوشواهددلائل-عباسابنعنهذهروايتكومع-البصرأهل

الله.توحيدفيالمتهموأنترويتها،أنتأنكإحداها:

مثلكوأصحابك،مسمىغيرأصحابكبعضعنرويتهأنك:والثانية

والتهمة.الظنةفي

يحتجوالاأنعلىبالأثرالعلمأهلأجمعوقد،الكلبيعنأنه:والثالث

،؟كتابهوتفسيراللهتوحيدتفسيرفيفكيف،حرامولاحلالأدنىفيبالكلبي

.(2)"صالحأبووكذلك

.(12-ه412):صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(1)

.(35ه-1/353)المريسيعلىالدارمينقضر(2)
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المعارضة:الثالثالفصل

الأئمة:أقوال-3

لماجعفرأباأنرويوقد:المعترضقال":تيميةابنالإسلامشيخقال

عوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالكلهلاق!لك!النبيمسجدفيمالكاناظر

وذم،12:الحجراتأ(آصؤتكتم!لاتليقعوأ:قالقوماأدباللهفإنالمسجد؟هذافي

ميتاحرمتهإن،14:الحجراتأ(آطحرلمحتيؤقييمني!ادوتذ!!آلدليئ!:فقالالآخرين

وأدعوالقبلةأستقبل،اللهعبدأبايا:وقالجعفرأبولهافاستكان.حياكحرمته

ووسيلةوسيلتكوهوعظوجهكتصرفولتم:فقال،؟ه!اللهرسولأستقبلأم

به.واستشفعاستقبلهبل،؟القيامةيومإلىآدمأبيك

وجهين:منهذاعنالجوابفيجاب

بهاينقلهامنمعولامعهوليس،الحكايةهذهبصحةالمطالبةأحدهما:

نقلهامنإلىأوالشفاإلىيعزوهاأنغايته!انما،ضعيفولاصحيحإسناد

ماوالآثارالأحاديثمنالكتابهذافيأنيعلمبالحديثعالموكلمنه،

فلانذكره:عياضالقاضيقالفإذا،عليهالاعتماديجوزولاأصللهليس

ولكننتهمهلمنقلهأينمنيذكرهلم!اذا،خطابهفيالصادقفهو؟كتابهفي

نقلهفيصادقوهوكثيركذبفيهاكتبمنينقلرأيناهوقد،فوقهمننتهم

.(1)"عليهمالاعتماديجوزلافوقهمالكنمنها

والأئمة:والسلفالصحابةغيرأقوال-4

المصريالنونذووسئل:القشيريقال":تيميةابنالإسلامشيخقال

فهو،مكانهونفىذاتهأثبت:فقال،15:أطه(آلتحؤئآئقريثيىغل!آلرخمق:قولهعن

.(87-1/85)البكريعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

شاء.كمابحكمهموجودةوالأشياء،بذاتهموجود

منالكتبهذهوفي،النونذيعنإسنادالهيذكرلمالكلامهذا:قلت

.(1)"لهأصللاكثيرشيءالمسندةالحكايات

القصم:-5

لمعاويةكانأنهيذكرالصلتأباسمعأنهالمعارضوادعى":الدارميقال

ثمفيه،ألقاهحديثاوجدفمن،الحكمةبيتيسمىبيتشهـتهطسفيانأبيابن

.بعدهرويت

رواهاعمنتدريفلا،الرواياتفينجدهاولمنعرفها،لمحكايةفهذه

الروايةبقلةمعروفا!معاويةكانفقد،ثقةعنبهيأتيلافإنه،الصلتأبو

ينهاهمالناسإلىويتقدمذلكيتقيكانأنهإلالأكثرشاءولو،اللهرسولعن

رسولعنالرواياتمناتقوا:ليقولكانإنحتى،اللهرسولعلىالإكثارعن

فيالناسيخوفكان!عمرفإنعمر؟زمنفيمنهايذكركانماإلاالله

غيرعنالناسأحاديثيجمعكانأنهالمعارضمنكثيرطعنوهذا،...الله

منلافتعلهاالمذهبهذامعاويةاستحلولو،اللهرسولعنفيجعلهاثبت

الثه،رسولبصحبةعرفأنهلمامنهيقبلفكان،اللهرسولونحلهانفسهقبل

النبيعنمعاويةروايةقلةويدلك،الناسعواممنغيرهقولينحلهيكنولم

.(2)"...الصلتأبيعنرويتماتكذيبعلى-كاتبهوكان-

.(1/881)لاستقامةا(1)

.(634-1/632)المريسيعلىنقفالدارمي(2)
http://www.al-maktabeh.com



ا!لعارضة:الثالثالفصل

الراجالمطلب

التفسيربأصولالمعارضة

والبدعةالأهواءأهلمستنديكونالتيالشبهفيالمسلكهذايستخدم

العلمهذافيببيانهالعلماءعييماالتفسير:بأصولوالمراد،القرآنيةالآياتفيها

علومفي)الإتقان:كتابهفيوالسيوطي،(القرآنعلومفي)البرهان:فيكالزركشي

والمتشابه،المحكم:ذلكومن،الفنهذافيالمصنفينمنوغيرهما(القرآن

،والمشتركوالشاذ،والمتواتر،والمدنيوالمكي،النزولوأسباب،القرآنونزول

وغيرها.والنظائروالوجوه،والمشكل،والمترادف،والمبهم

لفهمالصحيحةالطريقةمعالميضبطأنهجهةمنالعلمهذاأهميةوتأتي

تفسيرفيوالبدعةالأهواءأهلوقوعأسبابأهمأنجهةومن،وتفسيرهالقرآن

المبتدعة:والأعمالالباطلةالعقائدفيبهوالاستدلالوجههغيرعلىالقرآن

العلم.هذاوقواعدبأصولجهلهم

يعازضفإنهشبهتهعلىبالآيةاستدلإذاالشبهةصاحبفإنثئم؟ومن

إلىالسيوطيأوصلهاالتيالقرآنوعلومالتفسيرأصولمنالمقاميناسببما

نوعآ.ثمانين

ذلك:نماذجومن

التناقفوجودالمذعينالزنادقةشتهمنشبهةذاكرآ-أحمدالإمامقال

وقال،171:التوبةأ(تغم!آؤصلآءتغض!ؤآتمؤيحصنتؤآتمؤمؤن!:قولهوأما":-القرآنفي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

،172:الأنفالأ(يهاجروأختئلتئ:منؤنتحهميمنتكاقاتهاجرواؤلتماقوأةؤآلدلين!:خرىأآيةفي

بعضا.بعضهينقفررمعناهيعرفلامنعندوكان

من:يعني(يهاجرواختئشئ:ينؤنتيهميمنتكرقاتهاجرواؤلئمقواالدلينةؤآ!:لهقوماأو

لاأنالمدينةإلىهاجروالماالمؤمنينعلىحكماللهأنوذلك،الميراث

لمبمكةأولياءوله!صالنبيمعبالمدينةرجلماتفإن،بالهجرةإلايتوارثوا

معمهاجروليولهبمكةرجلماتإنوكذا،يتوارثونلاكانوايهاجروا

يمنتكوقائهاجرو(ؤتتمةاضو(ؤآلننيخة!:قولهفذلكالمهاجر،يرثهلاكان!صالنبي

الميراثذلكردالمهاجرونكثرفلما،(ئهاجروأ!ختئالميراثمن(لثئ:يمنؤنتحهم

آؤذبحعمننفيتغضحهثمآلأزصاير!ؤاولوأ:قولهوذلك،يهاجروالمأوهاجرواولياءلأاإلى

في:يعني(تغم!ءآ!وآتغض!ؤآتمؤيحتنتؤاتئؤمون!:قولهوأما،91:175!نفال(آلئهيهتف

.(1)"الزنادقةفيهشكتماتفسيرفهذا،دينهفيالمؤمنيتولىوالمؤمن،الدين

الآيتينبينالتعارضوجوددعواهمفيالزنادقةشبهة!فعارض

آية.كلفيالنزولبسببالمذكورتين

معينينقومفيوردتوإنالكريمةوالآية":قوله":السهسوانيوقال

الحياةحالطفيالوصفذلكفيهوجدمنكلالعلةبعمومتعمالحياةحالفي

."المماتوبعد

قومفيوردتالآيةأنمنالمقامهذافيالخصمبهأقركماالأمر:قلت

آئرلآلتهمآإلمتلغالؤأقئمييلإذاؤ!:تعالىقولهعليهيدل،لنفاقاأهلمنمعينين

.(17-16):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

فيذلكنظروورد.116الفاء:أ(عنثصحدودايصهمذونآلمئفعينزآيئتيلو!لرلآوإلى

تؤو(زوشئمؤزإتفتمآطهزسئولي!تغمرلكئمتؤأتعاقتملجلوإذا!:فقينلمنااسورةفيحقهم

فيهماتقدمقدالعلةبعمومعمومهاولكن،15:المنافقونأ(ئ!تكيرونومممتصحذون

فيهوردتماتعمالآيةإن:يقالالعمومذلكتسليموبعد،الأولالوجهفي

الرسولوإلىاللهأنزلماإلىتعاللهقيلمنافقكلفيعامةفهي،مثلهكانوما

حياتهفيالرسوذجاءثم،الطاغوتإلىوتحاكمصدودآالرسولعنفصد

قبرفجاءعصىالذيالمؤمنوأما،حياتهفيالرسوللهواستغفراللهفاستغفر

.(1)"مثلهفليس!يه!م!يهالرسول

الوصف؟ذلكفيهوجدمنكلتعئمالآيةبأنالخصمدعوىروفعارض

اعتمدثم!ه،حياتهفيذلكفعلواالذينالمنافقونوهو:،الآيةنزولبسبب

يقتضيالنزولسببأنوأكدأحد،كلإلىالتعميمإبطالفيالترولسببعلى

ذلكفعلمندون!هحياتهفيذلكفعلمنعمومإلاتشمللاالآيةأن

وفاته.بعد

!ح!!!!لو

.(37-36):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفي

مسانالمطلب

الثابتبالضاريغالمعارضة

الأسانيدنقدفيالمندرجةالقواعدمنالثابتبالتاريخالمعارضةتعذ

فيسعةمنلهاولمانفسها،فيأهميةمنلهالمابالذكرتفزدأنهاإلا،والمتون

أنهاجهةمنوالمتونالأسانيدعلالحكمقواعدمنأعمفإنها،الاستعمال

نأحتى،والوقائعالأحداثمنوغيرهذلكتشمل!انمابالأسانيد،تتقئدلا

:السخاويفيهوألف،الحديثعلومفيمستقلبنوعأفردوهأنفسهمالحديثأهل

بضبطالإسلاميةالأمةعلماءاهتمكما،(التاريخذملمنبالتوبيخ)الإعلان

.والمدنوالطوائفالأممتواريخ

ماكأن!:تعالىقوله:القرآنمنالمسلكهذاأهميةعلىبهيستدلومما

قال،167:عمرانآل9(آئفثتيثسيمنؤقاكأ!شت!يضاخييفاوقيهنكألتت!إنتاولاتهؤدتاإلرهيئم

فيمحاجتهمفيوالنصارىاليهودعلوتعالىتباركينكر"كثير:ابنالحافظ

محمدقالكما،منهمكانأنهمنهمطائفةكلودعوىالخلأ،الخليلإبراهيم

اجتمعت:قال!تعباسابنعن-إسنادهفساق-يسار:بنإسحاقابن

الأحبار:فقالت،عندهفتنازعوا!وو،اللهرسولعنديهودوأحبارنجراننصارى

فأنزلنصرانيآ،إلاإبراهيمكانما:النصارىوقالتيهوديآ،إلاإبراهيمكانما

تدعونكيف:يأ،516:عمرانآلأ(فيكانرهيمئحآصئيتمآئحتفتبماقل!:تعالىللها

،؟موسىعلىالتوراةاللهينزلأنقبلزمنهكانوقديهوديآ،كانأنهاليهودأيها
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المعارضهة:الثالثالفصل

زمنهبعدالنصرانيةحدثت!انمانصرانيآكانأنهالنصارىأيهاتدعونوكيف

.(1)"(!آقلآضوت:تعالىقالولهذابدهر؟،

الهممنة:أهلعندذلكنماذجومن

بالقدرةيتصرفونهؤلاء:يقولمنومنهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

وصارواعليهمالأنبياءطاعةوجوبحكمعنبهخرجواتصرفاوالمشيئة

منها:صدقا،يظنونهاحكاياتويذكرون.ونهيهمالأنبياءبأمرمكلفينغير

يومبعفأصحابهانهزملماالكفارمع!هالنبيقاتلواالصفةأهلأن

نحنفقالوا:"؟وتدعونيتذهبونأينأصحابييا":لهمفقالوحنينأحد

كانوإنمعهالقدرمعهمنكلأنومرادهم.معهكنامعهاللهكانمن،اللهمع

.ووعيدهاللهوعدفيولاالعاقبةفينظرغيرمنفاسقاأوكافرا

رسولهأطلعتعالىاللهأنوهوالحكايةهذهمنكفراأعظمهوماويذكرون

الصفةأهلرأىوأنهأحدبهيخبرلاأنوأمرهالمعراجليلةالأسرارسرعلى

ألمربيافقالبهاللهأخبرنافقالواهذالكمأينمنلهمفقالبهيتكلمون

به.أخبرتهموأناتكتمهأنأمرتكأنافقالالسرهذاأكتمأنتأمرني

واحدغيرعنهؤلاءشيوخكبارمنواحدغيرالأمورهذهليذكروقد

إنماالضفة:لبعضهمقلتحتىهذاكذبلهمفبينتالكبارشيوخهممن

.(1/574)العظيمالقرآنتفسير(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

منأنهيذكرأحدالمعراجليلةيكنفلم،بمكةكانوالمعراج،بالمدينةكانت

.(1)"الصفةأهل

المعراج:منلكلالثابتبالتاريخالقصةهذهفيهؤلاءشبهةروفعارض

إليها.!ههجرتهبعدالمدينةفيإلاكانواماالذينالصفةوأهل،بمكةكانالذي

!ح!!!!اكع

.(484-1/481)البكرىعلىالرد(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

السادسالمطلب

الفقهيةبالقواعدالمعارضة

الرفيعة،ودرجاتهالعلممراتبفيالارتقاء:الفقهيةالقواعدعلمفوائدمن

علىوالقدرةالملكةواكتساب،بأسرارهوالعلم،الشريفالباببهذاوالإحاطة

الأحكامإليهاتردالتيالقواعديعلمعندمافإنه،الجديدةالنوازلحكممعرفة

الفقهيةوبالقواعد،الجديدةالنوازلبأحكامعارفابذلكيكونذلكعللويعلم

الشرعية،المسائلأحكاممعرفةبهايستطيع،فقهيةملكةالمرءلدىتتكون

الباطل.منعارضهاوينقفما،الدخيلإلىويتفطن،المسائليضبطوبها

والبدعة:الأهواءأهلشبهنقفررفياستعمالهايكثرالتيالقواعدومن

ينهىولا،راجحةأوخالصةمصلحتهبماإلايأمرلاالشارع":قاعدة

.(1)"راجحةأوخالصةمفسدتهعماإلا

الهمنة:أهلعندذلكنماذجومن

:-ذلكفيوالشبهالميتسؤالنقضرفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

،مباحولابلمستحبولاواجبولابمشروعفليسالميتسؤالوأما"

ذلكاستحبولا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدقطهذايفعلولم

راجحة،مصلحةفيهوليسراجحةمفسدةفيهذلكلأن"الأمةسلفمنأحد

مصلحةفيهليسوهذا،الراجحةأوالخالصةبالمصالحتأمرإنماوالشريعة

.(5):صالجامعةوالأصولالقواعد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفي

غيروكلاهما،راجحةمفسدةأومحضةمفسدةيكونأنإقابل،راجحة

.(1)"مشروع

الأبياتفإن":-ذلكفيالصوفيةوشبهوالسماعالوجدنقضفي-وقال

علوالصبروالتتيموالشوقوالقطيعةوالهجروالوصلالحبلذكرالمتضمنة

ومحبالرحمنمحبفيهيشترك،مجملقولهو،ذلكونحوواللومالعذل

،المردانومحبالنسوانومحبالأوطانومحبالإخوانومحبالأوثان

اللهيحبهمماذلكوكانالساكنوأثارالقاطنهيجإذامنفعةفيهيكونفقد

فإنوالميسر،الخمرفيكمامنفعف،علىراجحةمضرةفيهلكن،ورسوله

بهتأتلمفلهذانفعهما،منأكبر!اثمهما،للناسومنافعكبيرأإثمأفيهما

مفسدتهتكونماوأما،الراجحةأوالخالصةبالمصلحةإلاتأتلم،الشريعة

دراهمخمسةيسرقأوبدينار،درهمايأخذمنبمنزلةفهومصلحتهعلىغالبة

النفسمنفيثير،المشتركالوجديهيجأنهوذلك،بدرهمينمنهاويتصدق

،القرآنسماععنبهفتعتاضويفتنها،النفمسويغذيآثارها،تضرهكوامن

يبقىبل،لهاستطابةولابه،التذاذولاالقرآنلسماعمحبةفيهايبقىلاحتى

والإنجيلالتوراةبتعلمنفسهشغلكمن،عنهواشتغال،لذلكبغفررالنفسفي

فأعرضمنها،والحكمةالعلمواستفادتهوالصابئينالكتابأهلوعلوم

السماعهذاكانفلما.تطولأخرىأشياءإلى،رسولهوسنةاللهكتابعنبذلك

عنيصدقدبل،والمعارفالأحوالمنورسولهاللهيحبهمابنفسهيعطيلا

.(75):صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

بهاللهيأمرلم،ورسولهالثهيبغضهماأوورسولهاللهيحبهمالاويعطيذلك،

.(1)"مشايخهاأعيانولاالأمةسلفولارسولهولا

همذلكونحووالتغبيرالقصائدبسماعيتقربونوالذين"أيضأ:وقال

قربةالغناءإن:يقولمنهؤلاءفيليسأنهمع،الأئمةعامةعندمخطئون

يحركونالذينالدينأهللبعضمخصوصةصورةفييقولهولكنمطلقا،

فيوالترغيبالمحبةوجدبهفيحركون،الطاعاتإلىالسماعبهذاقلوبهم

الذيهوفهذا.المخالفاتمنوالترهيبوالخوفالحزنووجد،الطاعات

لومخطئونأنهمعلىالجمهورأنمع،قربةإنهالنالع!:منطائفةفيهيقول

مفاسدعلىولاشتماله،مستحبةولاواجبةليستبدعةلكونه؟قربةهذاجعل

فيهماكان!انفإنهوالميسر؟الخمرفيكما،المصالحمنظنوهماعلىراجحة

الخالصةبالمصالحتأمروالشريعةنفعهما،منأكبرفإثمهماللناسمنافع

كانوإنوالجهاد،محضةمصلحةالإيمانفإنوالجهاد،كالإيمان،والراجحة

،...القتلمنفساداأعظمالكفروفتنة،راجحةفمصلحتهالنفوسقتلفيه

!آئقؤخشمانمقركئهاؤماتظقعننهىكما،والراجحةالخالصةالمفاسدعنونهى

(لانغلونماآلتهعلتقولوأ!ولم!قطننابرءئترذومابآلئرت!ئركوأوآنآل!بغترفق!لآوؤآلإثم

منشرعةفيولا،الأحوالمنحالفيقطيبيحهالاالأموروهذه.133الأعراف:أ

.(2)"الشرائع

.(11/593)الفتاوىمجموع(1)

.(27/023)السابقالمصدر(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةيهواءأهلشبهنقضفي

السابعالمبحث

بالعقلالمعارضة

وشرائعه:عقائدهالإسلاميخالفماكلفسادعلىبهايستدلالتيالدلائلمن

ومنوترذه؟ترفضهبل،إليهتميلولاتقبلهلاالسليمةالصريحةالعقولأن

وشعائرهم،النصارىعقائدلأبرزسليمعقلكلرفض:ذلكعلىالصورأبرز

الكريم:القرآنفيجاءولذلك،الخاصوالحلولوالتعميدوالأقانيمكالتثليث

تإلوأقاآلدين!قرلقذ!،(عىيسآتنآتمبيميحممؤآلتةص!لوأقالذينىأ!قرتقذ!

حيم!صتآ!قا:قولهمنقفبهماأقوىمنالصريحالعقلفكان،(ننثةثايثآلتة

آلالثامتأتحلآني!اتاؤ(قههـصحديقةآلرشلقتلإمنخلتقذرس!ولمإلأمريصآبف

.517-72:المائدةأ(يؤمكوئآفآنظزثزلألئئآثهصنجبآننهر!ف

اللهصلوات-الأنبياءإن":فيقولالمسلكهذاالإسلامشيخويقزر

يعرفبمالامعرفتهعنالناسعقولتعجزبما.يخبرون..-وسلامهعليهم

فمن،العقولبمحالاتلاالعقولبمحاراتفيخبرون،باطلأنهعقولهمفي

كشفهأنعلمبطلانهالعقلبصريحيعلموكش!شهودعنأخبرإذادونهم

أمراوالمخاطبةالمكاشفةمنلهحصلفيماادعىمنفكذلك،...باطل

الوجود:بوحدةالقائلينمنقالكمنفيه،غالطأنهيعلمالعقلصريحيخالف

اختصاصلاوالصفاتالأسماءعنمجردامطلقاوجودابباطنيأشهدإني

له:يقاللكنبعفالخاس،ينازعهقدكماهذافييتنازعفلا.البتةقيدولافيه

فإن،؟والأرضالسماواتخلقالذيالعالمينربهوهذاأنلكأينمن

http://www.al-maktabeh.com



المعارضة:الثالثالفصل

حصلأنهادعيت!اذا،القلببحسيدركلاأمراللههوبقلبكشهدتهماكون

!اأخبرمنوكل،...غالطأنكعلمالعقليناقفصريحماالكشففيلك

.(1)"!رطلهوقعأنهيعلمالمعقولصريحأوالمنقولصحيحيخالف

:صورتانلدسابالعقلالنص!سةومعارضة

ولااه!رتومنهاوتنفرتمخهاالسليمةالعقولبأنتعازضأن:الأولى

تقبلها.

ذلك:نماذجومن

وكل،ز!لينعملفيتراهنارجلينعنتيميةابنالإسلامشيخسئل

وغيرالمردانفيالتغزلذىهماوفيلهما،تعصبمنوعلى،عصبيةلهمنهما

الأز!البهذهالمتغالبونهؤلاء،دئهالحمد":فأجابأشبههما؟،وما،ذلك

وغير!لكفيوالمراهنةالطرفينمنوالمتعصبونهمجنسهامنكانوما

التيالشرعيةالبليغطالعقوبةمستحقون،آثمونمعتدونظالمونالمراهنة

الأفىضالهذه!شلعنالفاسقينالعصاةالغواةسفهاءمنوأمثالهمتردعهم

و!نياهم،!!لهمفيأصحابهاتضربلدنيا،ولادينفيتنفعلاالتي،والأعمال

!لهواحتى؟وأعوانمهؤلاءعلىالإنكارالمسلمينوجميعالأمورولاةوعلى

ا!قيمالمراطوملازمة،ورسولهاللهطاعةويراجعواالمنكراتهذهعن

فىاتكلمشتملاتالمغالباتهذهفإن،ملازمتهالمسلمينعلىيجبالذي

تحريمهفيهاافيالمحرماتومن.مكروهاتبلمحرماتوغيرمحرمات

.(204-4/039)الصحيحالجواب(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

:...وجوهمنوذلك،الشرعيةوبالنصوصبالإجماعثابت

لأنهممركئا؟أومفرذافاسدكلامالموزونالكلامهذاأن:الثالثالوجه

ذلكوأمثالوعدوا.وبدواماعوا:بقولهموبدلوه،،العربكلامفيهغيروا

.(1)"والطباعالعقولعنهوتنفر،والأسماعالقلوبتمجهمما

الأقوالفصارت":-الشرعياتفيوعمدتهمالرافضةأصولفي-وقال

المسموعةالسنةوبمنزلةلهمالقرآنبمنزلةأولئكعلىوكذبصدقفيهاالتي

وتصورالإسلامدينيعرفعاقلوكلوحدها،الأمةإجماعوبمنزلةالرسولمن

.(2)"والعلقمالأجاجالملحيمجمماأعظميمجهفإنههذا

يبطلها.الذيالصحيحالعقليبالدليلتعازضأن:الثانية

ذلك:نماذجومن

إلاكلهبعقليالأهواءأهلمنأحدآكلمتما":معاويةبنإياسقال

ليسماالإنسانيأخذأنفقالوا:،؟فيكمالظلمما:لهمقلتفإني،القدرية

.(3)"شيكللتهفإن:لهمفقلتله،

فيالجهميةنقفشبهفي-قالالجهميةعلىردهفيأحمدالإماموكذلك

رجلاأنلو:ذلكفيالاعتبارومن":-عنهموبينونتهخلقهعلىاللهعلونفي

قدآدمابنبصركان،!اصشرابوفيهصا!قواريرمنقدحيديهفيكان

.(252-249/32)الفتاوىمجموع(1)

.(5/165)النبويةالسنةمنهاج(2)

.(4/169)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(3)
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المعارضهة:الثالثالفصل

الأعل-المثلوله-فالته،القدحفيآدمابنيكونأنغيرمنبالقدحأحاط

خلقه.منشيءفييكونأنغيرمنخلقهبجميعأحاطقد

وخرجبابهاأغلقثممرافقهابجميعدارابنىرجلاأنلو:أخرىوخصلة

غيرمنبيتكلسعةوكمدارهفيبيتكمعليهيخفىلاآدمابنكانمنها،

أحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالتهالدار،جوففيالدارصاحبيكونأن

.(1)"خلقمماشيءفييكونأنغيرمنهووماهوكيفوعلمخلقهبجميع

رح!!!!اكع

.(39-37):عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الغامنالمبحث

المشهورينالمبززينالعلمأهلبقوالالمعارضة

الأولالمطلب

عامةالمشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة

!صاللهرسولعن!هريرةأبيعنصحيحهمقدمةفيمسلمروى

آباؤكمولاأنتمتسمعوالممايحدثونكمأناسأمتيآخرفيسيكون":قالأنه

تستنكرهبمايأتونأنهم:يعني":رجبابنالحافظقال.(1)"وإياهمفإياكم

ماأنإلىإشارة"آباؤكمولاأنتم":قولهوفي.تعرفهولاالمؤمنينقلوب

وأن،الحقفهوالزمانوتطاولالعهدتقادممعالمؤمنينعندمعرفتهاستقرت

سيكون"":المناويوقال.(2)"فيهخيرفلايستنكرفماذلكبعدأحدثما

تسمعوالمبمايحدثونكم"علماءأنهميزعمون"أمتيمنأناسالزمانآخرفي

الزائفةوالعقائدالمبتدعةوالأحكامالكاذبةالأحاديثمن"آباؤكمولاأنغبه

أنفسكم.عنوبعدوهمعنهمأنفسكموبعدوااحذروهم:أي"!اياهمفإياكم"

،الموضوعاتبهاالمرادفيكونالمحدثينالمشهورينعلحملهويجوز:الطيبيقال

علممنالسلفعنيسمعوالمبمايحدثوهمأيالناسبينهومابهيرادوأن

منومعجزةنبوتهأعلاممنعلموهذا،...فيهيتكلموالمفإنهمونحوهالكلام

تخريجه.تقدم(1)

.(254-253):صوالحكمالعلومجامع(2)
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المعارضة:الثالثالفصل

جهلةمنلكثيرذلكووقعكثيرالكذابينمنعصركلفييقعفقدمعجزاته

.(1)"المتصوفةالمتدينة

عليهكانلمامخالففهوالشبهمنوالبدعةالأهواءأهلبهجاءمافكل

باطل.فهو؟والبصيرةالعلمأهلمنالسابقون

العلمأهلبكلامالشبهةتعازضأننقفالشبهةمسالكمنكانولهذا؟

عليهكانبماأعلمفهم؟العلمفيوالتقدموالفضلالمكانةالأمةفيلهمالذين

بعدهم.منالإسلاموأئمة!صوصحابتهه!ك!النبي

صورتين:علىالمسلكهذاالسنةأهلاستعملوقد

الشبهة.وجودقبلالسابقينالعلمبأهلالشبهةمعارضة:الأولى

للشبهة.المعاصرينالعلمبأهلالشبهةمعارضة:الثانية

الصورتين:كلتاوفي

.-المسلكهذافيكما-عامةالعلمبأهلالمعارضةتكونتارة+

العلمبذلكبالعنايةعرفواالذينالعلمبأهلالمعارضةتكونوتارة+

.-التاليالمسلكفيسيأتيكما-الشبهةفيهأثيرتالذي

المهمصلك:هذانماذجومن

القرآن:يقولأحداسمعتفهل،الناسأدركت:يوسفبنلمحمدقيل"

والجهميجهمي،فهوبهذايكلممنبهذا،يكلمالشيطان:فقال،؟مخلوق

.(4/132)القديرفيض(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

نأ:الشبهعنالاستفسارفيعادتهممنكانالنالسأنكيففتأفل.(1)"كافر

.؟الأوالعلمأهلمنالسابقونعليهاكانهليسألوا

عمرومنهمسنةسبعينمنذمشايخناأدركت":عيينةبنسفيانوقال

.(2)"بمخلوقوليساللهكلامالقرآن:يقولوندينارابن

فييزللم:فقالالبدعأهلخلفالصلاةعنإدريسبناللهعبدوسئل"

لا،:قالفالجهمية؟:قلت.خلفهققحلعدلأومرضفيهمكانإذاالناس

وسئل.التوبةوعليهميناكحونولاخلفهميصلىلاهؤلاء،المقاتلمنهذه

لا:وقالالجهميةقتلفيإدريسابنقالمافيهمفقالغياثبنحفص

أوردتخيرا،اللهجزاكلا:قال،؟مخلوقالقرآنيقولونقوم:لهقيل،أعرفه

.(3)"قطبهيسمعلمشيئاقلبيعلى

بهذاخرجتفقد.رزقاه:-عندك-(تداة!:فقوله":الدارميوقال

لغاتجميعومنالفقهاءيفقههماحدمنأوكلهاالعربيةحدمنالتأويل

والفارسيةبالعربيةالعلمأهلمنرويتهوعمنتلقفتهفممنوالعجمالعرب

العلمأهلمنأحدانعلمولاعربيولاعجمييعقلهلابمحالجئتفإنك

منفأثرههذاتفسيركفيصادقاكنتفإنالتفسيرهذاإلىسبقكوالمعرفة

.(4)"المدلسينمنبهماكفركمعفإنكوإلاعربيةصاحبأوعلمصاحب

.(37):صالعبادأفعالخلق(1)

.(29):صالسابقالمصدر(2)

.(39):صالسابقالمصدر(3)

.(1/422)المريسيعلىالدارمينقضى(4)
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المعارضة:الثالثالفصل

الثانيالمطلب

المبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة

الشبهةفيهأثيرتالذيالفنذلكفيالمشهورين

تعازضأن:العلمأهلبأقوالالشبهةمعارضةعندالنقضرإحكاممن

الشبهة،فيهأثيرتالذيالعلمبذلكبالعنايةعرفواالذينالعلمأهلبأقوال

لها.إبطالأوأقوى،الشبهةصاحبلحجةأقطعوذلك

ذلك:ومن

،صدقالمطيعينللمؤمنينوتعالىتباركفوغده":زمنينأبيابنقال

فهوذنبهعلىمصراالمؤمنينمنماتومن،حقوالمشركينللكفارووعيده

قضائهوبجحودغيبهعلمفياللهعلىيتسؤرأنلأحدوليس،وخيارهمشيئتهفي

لنايكونما،التائبينيعذبأنأبىكماللمصرينيغفرأنربكأبى:فيقول

.(1)"!عظيمبهتانهذاسبحانكبهذا،نتكلمأن

فجاءهالعلاءبنعمروأبيعندكنا":قالالأصصيعنبسندهروىثم

:قاللا،:قالالميعاد؟،اللهيخلفهلعمرو،أبايا:فقالعبيدبنعمرو

علىوعدإذافكذلك:قال،نعم:قال،؟ينجزهثواباعملعلىوعدإذاأرأيت

لاالعربإنالوعيد،غيرالوعدإن:!عمروأبوفقال:قالعقابا،عمل

ثم،بهتفيفلاخيراتعدأنالخلف!انما،بهتفيفلاشراتوعدأنخففاتعد

أنشد:

.(257)ص-الجخةرياضمع-السنةأصول(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

المتهددخشيةمنأنثنىولاصولتيوالجارالعمابنيرهبولا

.(1)"موعديوأنجزلىلعاديلأخلفوعدتهأوأوعدتهاذالاني

الوعدبينالتسويةفيالمعتزلةشبهةزمنينأبيابنالإمامعارضفقد

العلمأهلأحدعننقلهالذيالقولبهذامنهما؟كلإنفاذوجوبفيوالوعيد

العلاء.بنعمروأبووهو،اللغةعلمفيالمشهورينالمبززين

المغيبهوالأفولأن:الثالثالوجه":تيميةابنالإسلامشيخوقال

أهلمنلا-أحديقولولا،والانتقالالحركةمجردهوليسوالاحتجاب

السماء:فيمسيرهماحالفيوالقمرالشمسإن:-التفسيرأهلمنولااللغة

وجريانها:ظهورهاحالفيالسماءفيالمرئيةللكواكبيقولولا،آفلانإنهما

...آفلةإنها

لا-السلفعلماءمنأحديقلهلمقالوهالذيالقولهذاأن:الرابعالوجه

الإسلامفيالمبتدعةالتفسيراتمنهوبل-اللغةأهلمنولاالتفسيرأهلمن

هذاأنوبينواالسنةعلماءمنوغيرهالدارميسعيدبنعثمانذلكذكركما

.(2)"المبتدعالتفسيرمن

الإبانةفيبنحوهبطةابنوأخرجه،(261)ص-الجنةرياضمع-السنةأصول(1)

(2/1302-30).

.(431-1/313)التعارضدرء(2)
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المعارضة:الثالثالفصل

بما؟والانتقالبالحركة()الأفولتفسيرتيميةابنالإسلامشيخفعارض

بالمغيب()الأفولتفسيرمن(اللغةوعلماءالتفسير،)علماءالعلمأهلعليه

.لاحتجابوا

العباداتغايةأنظنواالمتصوفةضلالمنطائفةذلكفيودخل":وقال

بقوله:بعضهميحتجوقد،العباداتسقطتحصلتفإذا،المعرفةحصولهو

وهذا.المعرفةهواليقينأنويزعمون،!99:الحجرأ(آلصمينتةيتثحتئؤ1غبذرتك!

.(1)"وغيرهمالتفسيرأهلالمسلمينبإجماعخطأ

!ح!!!!6!ح!

.(3/072)ضرلتعاادرء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الساسهمعالمبحث

جنسهمنمنهأقوىهوبماالشبهةدليلمعارضة

الشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلفيينظرأن:المسلكبهذاالمقصود

ذلك:صورومن،جنسهمنمنهأقوىدليليبذكربهينقفاستدلالهثم

الدلالة.فيمنهاأقوىبآيةالشبهةصاحببهايستدلالتيالآيةمعارضة+

منهأقوىبحديثالشبهةصاحببهيستدلالذيالحديثمعارضة+

الدلالة.في

منه.أقوىبإجماعالشبهةصاحبينقلهالذيالإجماعمعارضة+

منه.أقوىبأثيرالشبهةصاحببهيستدلالذيالأثرمعارضة+

منه.أقوىعقليبدليلالعقليالدليلمعارضة+

بقصمبهاويستدلالشبهةصاحبيحكيهاالتيالقصصمعارضة+

منها.أقوى

منها.أقوىبأقوالبهايستدلالتيالأقوالمعارضة+

الرسالة،منمواضعهافينماذجالصورهذهمنصورةلكلتقدمتوقد

بعضها:منهاقأذكر

!3.الأنعامأ(الأرعقؤفيآدنتتنؤلهبفيألتةؤفؤ!:تعالىبقولهالجهميةاستدل-1

أقوىبآياتبهااستدلالهمأحمدالإمامفنقضر،بذاتهمكانكلفيالثهأنعل

متنوعةبدلالاتخلقهعلىاللهبعلوالمصرحةالآياتوهيمنها،الدلالةفي
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المعارضة:الثالثالفصل

بكئممخي!فآقآدستمآ4فيقنمن!نمإ!ة:فقاللسماءافيأنهخبرناأوقد":فقال،متعددة

قهإ!:لقاو،711:لملكاأ(حامحسايرسيليغتضكخألصتم!آفيضنآمنتمآنم!،611:لملكا9(لأزضىآ

،...515:عمرانآلأ(إلتؤرايعكتقييف!إتي:لوقا،011ناطر:9(آلطيمبآلكلتضحغ!

.(1)"السماءفيأنهأخبرنااللهخبرفهذا

معصومفهوالثه(إلاإلهالا:قالمنأنعلىالإجماعالقبوريةادعى-2

،أقوىبإجماعالإجماعهذاسحمانابنفنقفالعلامةمطلقأ،والمالالدم

نأعلىالأمةإجماعدعواهوأما":فقالالبابهذافيالصحيحالإجماعوهو

خاطئة،كاذبةدعوىفهذه:الإسلامأحكامعليهأجريتبالشهادتيننطقمن

،الردةأهلوسقوهم،الزكاةمنعمنقتالعلىأجمعوا!صالصحابةفإن

الله،رسولمحمدآوأناللهإلاإلهلاأنيشهدونوهم،حنيفةبنيوقاتلوا

النبوةفيأشيركقدأنهوصدقوه،النبوةفيالكذاتمسيلمةأشركوالمالكن

كفروهم.!يهـهالنبيمع

يكفرلافكيفكافرآ،يكونالنبوةفيالكذابمسيلمةأشركمنكانفإذا

كمابهيستغيثدئه،ندآوجعلهسبحانهالخالقعبادةفيمخلوقآأشركمن

له،ويذبح،مهماتهجميعفيإليهويلجأ،ويرجوه،اللهمعويدعوه،بالئهيستغيث

.(2)"...؟إالثهمعلهوينذر

.(38):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(035-1/347)الماردتىالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافلأ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

علعنهميحكونهاالتيوالقصصأئمتهمبأقوالالصوفيةاستدل-3

استدلالهمتيميةابنالإسلامشيخفنقض،والذوقوالوجدالكشفمنزلة

:فقالذكروها،التيمنوحجةإسنادأأقوىهيلأئمتهموقصصبأقوالبذلك

السلف،لفعلهدينهمفيمنفعةأالصوفيالسماع:أيعنيبهللمسلمينكانولو"

الكرخي،معروفولا،عياضبنالفضيلولا،أدهمبنإبراهيم:مثليحضرهولم

والشيخالقادر،عبدالشيخمثلولا،الدارانيسليمانأبوولا،السقطيالسريولا

منطائفةكلامفيبل،وغيرهم،حياةالشيخولا،البيانأبيوالشيخ،عدي

حضرهوقد،المشايخأعيانوكذلك،عنهالنهيوغيرهالقادرعبدكالشيخهؤلاء

يحرسالذيوالشيخوالخلانوالإمكانالمكانلهوشرطواطائفةالمشايخمن

فيعنهرجعوابهمالموثوقالمشايخمنحضروهالذينوأكثر،الشيطانمن

وكان،عمرهآخرفيوتركهمشاب،وهوحفمرهفإنهكالجنيد،عمرهمآخر

منذمفقد."بهاس!راحالسماع!مادفهومنبه،فتنالسماعتكلفمن":يقول

.(1)"لهللجلوساعتمادولاقصدغيرمنيصادفهفيمنورخص،لهيجتمع

.(593-11/592)الفتاوىمجموع(1)
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المعارضة:الثالثلفصل

العاشرالمبحث

أئمتهأوكلمأصولهأوبحلامهالشبهةلصاحبالمعارضة

إلايقزولايعقلفلا،وعقلهقلبهعلىيغلققدالشبهةصاحبكانلما

القوية:الصحيحةالمعارضةمسالكمنكان"أئمتهوكلاموأصولهبكلامه

يكونفلاآخر،موضعفيهوكلامهمنينقضهابماشبهتهتعازضأن+

منعليهمايتركأنعليهيجبوأنه،نفسهفيبتناقضهيقزأنإلاحينهاأمامه

التناقض.هذاإلالهيجلبلالأنه؟السنةعنالبعد

بصحتها،ويقزإليهايرجعالتيالأصولمنينقضهابماشبهتهتعازضأو+

مذهبه.أصولفيحتىباطلبهجاءماوأنإياها،بمخالفتهنفسهعلىفيشهد

له،مرجعآيعذهمالذينأئمتهكلاممنينقضهابماشبهتهتعازضأو+

كانوإلا،وشبهتهقولهوتركقولهمإلىوالرجوعلهمالتسليمإلاأمامهفليس

أيصآ.السنةأهلعنشاذهوكماعنهمشاذآطائفتهعنخارجآ

ذلك:نماذجومن

العينوذكرالأعينوذكرالوجهذكرالقرآنفيوردأنهالرازيادعى

اليدينوذكرالأيديوذكرالواحدالساقوذكرالواحدالجنبوذكرالواحدة

وعلىوجهشخملهإثباتلزمنابالظاهرأخذنافلو،الواحدةاليدوذكر

ولاواحد،ساقولهكثيرةأيدعليهواحدجنبولهكثيرةأعينالوجهذلك
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

عاقلاأنيظنولاالمتخيلةالصورةهذهمنصورةأقبحشخصالدنيافييرى

.(1)الصفةبهذهربهيصفأنيرى

وقد":فقالولالأشعريالحسنأبيإمامهبكلامهذهشبهتهالقيمابنفنقض

،114القمر:أ(بآغمتا!تخيى:بقولهسبحانهلهالعينينإثباتعلىالسلفاحتج

فقالكلها،كتبهفيالأشعريالحسنأبوواستدلالا:إثباتابذلكصرحوممن

بالئهنقرأن:قولناوجملة":-فيهالفظهوهذا-والإبانةوالموجزالمقالاتفي

!آلرخمق:قالكماعرشهعلىمستواللهوأن":قالأنإلى"ورسلهوكتبهوملائكته

(لإكراروآآلخقليذوزتكؤخهؤتتئ!:لقاكماوجهالهنوأ،15:أطه(آشتؤئآثعرلثيىغلي

خدفت!يضا:وقال،164:الماندةأ(قت!مويمايئتذاة!تل:قالكمايدينلهوأن،127:الرحمن9

."114القمر:9(بآغنتا!مخيرى:قالكماكيفبلاعينينلهوأن،175:أص(يذئ

كثيرةأعيناالأعينمنيفهموالمومعهوبعدهقبلهوالنالع!الأشعريفهذا

هذاجاءحتىواحد،شقعلىكثيرةأيدياالأيديمنيفهمواولموجه،على

التشنيعوأمثالههذاقصدوإنما،ظاهرههذاأنوادعىالقرآنفغضهالجهمي

القديمفيالجهميةشأنوهذا،والحديثالسنةأهلمنوضللهبدعهمنعلى

.(2)"يشنعونوكتابهورسولهاللهعلىالصنيعبهذاوهم،والحديث

.(501)صالتقديسأساس:انظر(1)

.(262-239،026-1/238)المرسلةالصواعق(2)
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اليطبعالفصلى

الإلزاو

مباحث:سبعةوفيه

.بالإلزامالمراد:الأولالمبحث

.فاسدةأمورمنالشبهةتتضمنهبماالإلزام:الثانيالمبحث

الشبهة.عنتنتجالتيالفاسدةباللوازمالإلزامال!الث:المبحث

بالنظيرالإلزامالرابعالمبحث

بالنقيض.الإلزام:مسانالمبحث

بال!ناقض.الإلزام:السادسالمبحث

بالالهراد.الإلزام:السابعالمبحث
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لإلزام:الثالثالفصل

السابعالفصل

الإلزام

الأولالمبعث

لإلزاوبالمرادا

:اللغويالمعنى

وأصلإلزامآ(،-يفنرم-)آئرتم:يقال)آئرتم(،الفعلمممدر:الإلزام

مصاحبةعلىيدذ،صحيحواحدأصلوهو:،والميموالزاياللام:مادته

:(لرقةو)فلان،فيهالمكثأطال:(المكان)تنرتم:يقالدائمآ،بالشيءالشيء

للكفار)1(.الملاليمالعذاب:(و)الفزام،يفارقهلاشيئآلزمإذا

*صهطلاحي:المعنى

لا.أوالخصمعندمستدلاكانسواءالخصمعندسقمما:الإلزاميالدليل

بينهمالعلاقةأخرىتقديرعلىقضيةبصدقفيهاحكمماواللزومية:

لذلك.موجبة

لوبحيثالحكمأنمعنىعلىللآخر،مقتضياالحكمكون:والملازمة

ضروريا.اقتضاءآخرحكموقوعيقتضيوقع

القاموس،(739):صالقرآنألفاظمفردات،(5/542)اللغةمقاييسمعجمانظر:(1)

.(1494):صالمحيط

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تقهمهميمات:عدةيقهمئ!اوا!زم:

السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

وعدمه:البيانبحسبأولأ:

قسمين:إلىوينقسم

:نوعانوهو،البيناللازم-1

كالانقسامبينهما،باللزومالعقلجزمفيملزومهمعتصورهيكفيالذي(1

جزمبمتساويينالانقساموتصورالأربعةتصورمنفإن،للأربعةبمتساويين

بمتساويين.منقسمةالأربعةبأنتصورهمابمجرد

للواحد،ضعفاالاثنينككون،تصورهملزومهتصورمنيلزمالذي(2

الواحد.ضعفأنهأدركالاثنينتصورمنفإن

إلىبينهماباللزومالذهنجزميفتقرالذيوهو:،البينغيراللازم-2

المثلثبأنالذهنجزمفييكفيلاللقائمتينالثلاثالزواياكتساويوسط

الهندسي.البرهانوهووسطإلىيحتاجبلللقائمتينالزوايامتساوي

:وجودهبحسب:ثانيآ

الآتية:الأقسامإلىويق!م

قطعمعهيحيثمنالماهيةعنانفكاكهيمتنعما:الماهيةلازم-1

.الإنسانعنبالقوةكالضحكالعوارضعنالنظر

يختمبالفاعل.ما:الفعلمناللازم-2

مخصوصر،عارضمعالماهيةعنانفكاكهيمتنعماالوجود:لازم-3

هي.هيحيثمنالماهيةعنانفكاكهويمكن
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لالزام:الثالثالفصل

الخارجفيالمسمىتحقيقمنيلزمبحيثكونه:الخارجياللزوم-4

للآخرمقتضياالشيءكونأو:،الذهنانتقالذلكمنيلزمولافيه،تحقيقه

ثبتالخارجفيالملزومتصورثبتكلما:أيالأمر،نفسفي:أي،الخارجفي

فيه.اللازمتصور

تصورهالذهنفيالمسمىتصورمنيلزمبحيثكونه:الذهنياللزوم-5

يأالذهنفيللآخرمقتضياالشيءكونأو:،إليهمنهالانتقالفيتحققفيه

فيه.اللازمتصورثبتالذهنفيالملزومتصورثبتمتى

فيه.اللازمخلافتصورللعقليمكنما:العاديةالملازمة-6

.اللازمخلافتصورللعقليمكنلاما:العقليةالملازمة-7

الأولوالشيءللآخر،مقتضياالشيءكونهي:المطلقةالملازمة-8

.(1)باللازمالمسمىهووالثاني،بالملزومالمسمىهو

وأصراحةموجودبأميريكونلا()الإلزامأنسبقماخلالمنويتضح

.بحالعنهتنفكلاعنهاخارجبأميريكون!انما،الشبهةفيضمنيآ

:أقسامثلاثةإلىتنقسمالدلالةأن:ذلكويوضح

بإزائه،وضعالذيالمعنىتمامعلاللفظدلالةوهي:المطابقةدلالة-1

منالكبيرالذكرعلى()الرجلودلالة،الناطقالحيوانعلى()الإنسانكدلالة

.الإنسانبني

.(294-293)(246-244)(140):صالتعريفات)1(انظر:
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

المعنى،كلضمنفيمعناهجزءعلىاللفظدلالةوهي:التفممندلالة-2

الغرفة.أوالحائطعلى()البيتلفظكدلالة

لهالموضوعالمعنىعنالخارجعلىللفظدلالةوهي:الالتزامدلالة-3

الزوجية،على)أربعة(لفظكدلالة،عنهانفكاكهوالممتنعالذهنفيلهالملازم

.(1)يحملهلذيالجدارعلى()السقفولفظ

صاحبإلزاميكونالتيوهي،الالتزامدلالةهيهناالمقصودةفالدلالة

بها.الشبهة

وثمرته:الدليلأهمية

لوازممنهيلزملاأن:الدليلصحةعلىبهايستدلالتيالعلاماتأعظممن

منها:،اعتباراتلعدةوذلك؟صحيحةغيرباطلة

ملزومه.فسادمناللازمفسادأن+

الملزوم.لفسادمستلزماللازمفسادأن+

لازمه.لانتفاءينتفيالملزومأن+

.(2)محاللازمهبدونالملزوموجودأن+

يكونلاالصحيحالدليلولازمحقا،إلايكونلاالحقلازمفإن،وعليه

فلازم:صحيحوالعكس،الملزومصحةعلىتدلاللازموصحةصحيحا،إلا

الأصولوللبشرحفيالوصولغاية،(127-1/126)المنيرالكوكبشرحانظر:(1)

.(23)ص

.(212،128،112،94):ع)2(انظر:شفاءالعليل
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لالزام:الثالثالفصل

كذلك،باطلأإلايكونلاالباطلالدليلولازمباطلا،إلايكونلاالباطل

الملزوم.بطلانعلىيدلاللازموبطلان

منوالتنضلالفرازالمخال!إمكانوعدم،نفسهفيالدليلهذاولقوة

والبدعة،الأهواءأهلنقفشبهفياستعمالهمنالسنةأهلأكثرفقد؟نتيجته

الفصل.هذامضمونهيمسالكعدةذلكفيمستعملين

!ح!!!!اكع
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

الثانيالمبعث

أمورفاسدةلهقالشبهةتتخممنهبماالإلزا!ر

الأولالمطلب

بالإبطالنفسهاالشبهةعلىتعودبلوازمالإلزام

تبطللوازممنهيلزمبالشبهةالقولمجزديكونأن:المسلكبهذاالمراد

هذاويكونبنفسها،نفسهاأبطلتالتيهيالشبهةفكأننفسها،فيالشبهة

التضمنية،أوالمطابقةودلالتهاالشبهةمعنىمنكانأنهلومابمثابةاللازم

شبهته.ضفنهأوبهصزحقدالشبهةصاحبكأنقوتهفيويكون

ذلك:نماذجومن

:لأولالنموذج

فعبرشيئاكؤنإنما،يتكلمولايتكلملماللهإنقالوا:"أحمد:الإمامقال

...فأسمعصوتاوخلق،اللهعن

آتأزئك(!تموشتئ؟غإيئ:يقولأناللهغيرأولمكؤنيجوزهلفقلنا:

(يذ!يىىآلمحتوةؤألهيرقآتجذيئآئأإلأإتةلأآلتةأتاإتيئ!:يقولأو،112-11:أطه

الجهمزعمكماالربوبيةادعىاللهغيرأنزعمفقدذلكزعمفمن،114أطه:

رلمحتآلثيب(آلتهأتآتبإح!لومي!:المكؤنذلكيقولكانشيئاكؤناللهأن

.(1)"!30:القصصأ

.(3ه-34):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

السحليل:

الثه،عنفعثرصوتأأوشيئأخلقأنه:(الله)كلاممعنىأنالجهميةزعم

ذلكأن:مفيلزمبذلكالقولمجزدبأنشبهتهمأحمدالإمامعليهمفنقضر

عل-اللهفيكون،(آتأزئك!تموسئ!إيئ:قالالذيهوالمخلوقالشيء

يقعاللازموهذا،لنفسهالربوبيةيدعيأنلهوجعلشيئأخلققد-زعمهم

كلامه.ضمنفيجعلهأوالجهيبهتلفظلومابمثابةوهو،بالشبهةالنطقبمجرد

الثاني:النموذج

قال،؟خلقهبدءفما؟مخلوقإنه:قولكمأرأيتم":الدارميالإمامقال

منإلاالناسعلمفقد،!؟هبمتكلمبلابنفسهقائماكلامافكانكنلهالله

.(1)"بهمتكلمبلاويسمعيرىكلامايخلقلم!شاللهأنمنهمالثهشاء

الضحليل:

فنقف،بنفسهقائمآكلامآخلقأنه:(الله)كلاممعنىأنالجهميةزعم

ذلكأنمنه:يلزمبذلكالقولمجزدبأنشبهتهمالدارميالإمامعليهم

اللهكلامفيكون،يرىأنبدلافهو-زعمواكما-بنفسهقائمأنهبماالكلام

النطقبمجرديقعاللازموهذا،الباطلأبطلمنوهذامرئئآ،-زعمهمعلى-

كلامهم.ضمنفيجعلوهأوبهتلقظوالومابمثابةوهو،بالشبهة

.(181):صالجهميةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الثالث:النموذج

تقديمثم،والنقلالعقلتعارضشبهةعلىردآ-القيمابنالإمامقال

مااتباععنونهى،وحدهالمنزلالوحيباتباعفأمر":-النقلعلالعقل

وبرهانوفضلونورورحمةوهدىوشفاءبينةكتابهأنسبحانهوأخبر،خالفه

يكنلمالقرآنعلىتقديمهويجبيعارضهماالعقلفيكانفلو،وبيانوحجة

،بمعزلعنهاوكاندونهللعقلالصفاتهذهكانتبلذلك،منشيءفيه

.(1)"؟العقلصريحيعارضهماويفصلويبينويهدييشفيفكيف

الصحليل:

تقديمالتعارضحينيجبوأنه،النقليعارضالعقلأنالمعطلةزعم

القولمجزدبأنشبهتهمالقيمابنالإمامفنقفعليهم،النقلعلىالعقل

وصفهالتيالعظيمةالصفاتمنشيءالقرآنفييكونلاأن:منهيلزمبذلك

يلزمهماللازموهذا،عليهتقديمهيجبالذيللعقلتكون!انمابها،الله

كلامهم.فيضفنوهأوبهصزحواقدكأنهمحتى،الشبهةبهذهنطقهمبمجرد

.(3/829)المرسلةالصواعق(1)
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لالزام:الثالثالفصل

الثانيالمطلب

تضمنتهمابينالتلازمبوجودالإلزام

عنهاالمترتبةالفاسدةوالغتيجةالشبهة

الألفاظمنالشبهةعليهاشتملتمابعضفيينطرأن:المسلكبهذاالمراد

علىالمترتبةالفاسدةباللوازمالشبهةصاحبئلرمثمولوازمها،ودلالاتها

خارجيبلازمكان!ان-هنافالإلزامودلالتها،الألفاظتلكمعنىفيقوله

نفسها.الشبهةألفاظبعضهومصدرهأنإلا-الشبهةعن

ذلك:نماذجومن

:الأولالنموذج

فيآيةوجدناإنا:فقالآخرأمراادعىالجهمإنثم"أحمد:الإمامقال

!إتضا:اللهقول:فقال،؟آيةأي:فقلنا،مخلوقالقرآنأنعلىتدلاللهكتاب

.مخلوقوعيسى،1171:النساءأ(و!يقتهبهتلآ!ومسزم!تمآبقمجيمتىآتمميييح

تجرىلاألفاظعليهتجرىعيسى؟القرآنفيالفهممنعكاللهإنفقلنا:

مخاطبوهو،ويشربيأكلوغلاماوصبياوطفلامولودايسميهلأنه؟القرآنعلى

ذريةمنهوثموالوعيد،والوعدالخطاباسمعليهيجرىوالنهىبالأمر

عيسى،فينقولماالقرآنفينقولأنلنايحلولا،إبراهيمذريةومننوح

.(1)"؟عيسىفيقالماالقرآنفييقولاللهسمعتمهل

.(32-31):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

التحليل:

،مخلوقالقرآنأنعلىتدلالمذكورةالكريمةالآيةأنالجهميةزعم

كلمةفعيسى،(!ؤ!يختةبالسلأ:عيسىعنقالسبحانهاللهأنجهةمنوذلك

الإمامعليهمفنقض.مخلوقوهواللهكلامالقرآنإذأ:؟مخلوقوهو،الله

هوالممخلأعيسىأندعواهموهيالشبهةفيكلمةإلىجاءبأنشبهتهمأحمد

نأزعمواإذاأنهموهو،ذلكمنيلزمبمايقولواأنوألزمهم،بالكلمةالمراد

يلزمهم؟مخلوقفهواللهكلمةعيسىأنكما،مخلوقفهواللهكلامالقرآن

كالولادةالخلقلوازممنعيسىبهيوصفبمايوصفالقرآنإنيقولوا:أن

الإمامبهألزمهماللازموهذا،إوالنسبوالشربوالأكلالخلقفيوالتدرج

الشبهة.فيكلامهمبعضمنأحمد

الثاني:النموذج

ولكنيتكلماللهإن:قالالحجةعليهظهرتفلما"أحمد:الإماموقال

.مخلوقكلامه

زعمتمحينبخلقهاللهشبهتمفقد،مخلوقكلامهمآدمبنووكذلكقلنا:

حتىيتكلملاالأوقاتمنوقتفيكانقدمذهبكمففي،مخلوقكلامهأن

وقدكلاما،لهماللهخلقحتىيتكلمونلاكانواآدمبنووكذلك،التكلمخلق

.(1)"الصفةهذهعناللهوتعالى،وتشبيهكفربينجمعتم

.(36):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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لالزام:الثالثالفيهل

الصحليل:

نأ-وأهلهالحقمنوفرارآوتضليلأوتلبيسآتدليسآ-الجهميةأراد

نإفقالوا:،عليههمالذيوالباطلدئهكلامإثباتفيالآياتلفظبينيجمعوا

جاءبأنشبهتهمأحمدالإمامفنقفعليهم.مخلوقكلامهولكنيتكلمالله

منهايلزمبمايقولواأنوألزمهم)مخلوق(:قولهموهيالشبهةفيكلمةإلى

جهتين:من

يكونأنمخلوقآاللهكلاميكونأنمنفيلزم،الصيغةجهةمن:الأولى

الشيءحدوثتفيد()مفعولصيغةلأن،يتكلملاالأوقاتمنوقتفيالله

يكن.لمأنبعد

فييكونأنمخلوقآاللهكلاميكونأنمنفيلزم،اللفظجهةمن:الثانية

.!باتفاقمخلوقالمخلوقينكلاملأن؟المخلوقينككلامذلك

رح!!!!اك!
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

التالثالمبعث

الشبهةفىتنتحالتيالفاسدةباللوازوالإلزاو

الأولالمطلب

الغعطيلأوبالإبطالالدينأصلعلىتعودبلوازمالإلزام

كله.الدين:أي،الإسلامدينأساسهوهنا:الدينبأصلالمراد

يؤديوالتيالشبهةمنتلزمالتياللوازمذكر:المسلكبهذاوالمراد

أصله.منالدينإبطالإلىعدمهاأووجودها

ذلك:نماذجومن

:الأولالنموذج

بنصتكذيبهموهومشهور،بكفرأيضاونكفرهم":الدارميالإمامقال

خلقه،أنهالجهميةوادعتكلامهالقرآنأنوتعالىتباركاللهأخبر،الكتاب

بنفسه،اللهيكلمهلم:هؤلاءوقالتكليماموسىكلمأنهوتعالىتباركاللهوأخبر

.مخلوقمنإليهخرجكلاماسمعإنمااللهكلامنفسموسىيسمعولم

تغقتك(آتأزئذقأخقغ!إيئ:فقالربوبيتهإلىموسىمخلوقدعا:دعواهمففي

نأيدعوهفرعونأتىثم،صدقت:-دعواهمفي-موسىلهفقال،112طه:1

بينفرقفما،-دعواهمفي-موسىأجابكمامخلوقربوبيةإلىيجيب

.(1)"هذا؟منأوضحكفرفأيإذآ؟،الكفرفيمذهبهمفيوفرعونموسى

.(201-200):عالجهمية)1(الردعل
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لالزام:الثالثالفصل

الصحليل:

خلقآاللهخلق!انما،اللهكلامنفسيسمعلمالمتتلأموسىأنالجهميةزعم

يلزمهمبأنهشبهتهمالدارميالإمامعليهمفنقضر.بذلكموسىكقتمالذيهو

يبطل:فهو،كلهالدينيبطللازمذلكعلى

ربوبيف.فياللهوحدانية

ربوبيته.فياللهبوحدانيةالشنلأموسى!ايمان+

.فرعونإلىموسىرسالةوصحة+

بالته.الإيمانإلىفرعونموسىدعوةوصحة+

ربوبيته.فيبالثهالإشراكمنواحدةمنزلةفيوفرعونموسىويجعل+

خاطبالذيأنجعلواأنهمجهةمنلزمتهمإنماالفاسدةاللوازموهذه

موسىوأن،مخلوق013:القصصأ(رئتماتثبايتآلئهأتآ!إت:بقولهالمتتلأموسى

الإيمانعدميظهركانالذي-فرعونإلىذهبثمبه،وآمنذلكصدق

!إلهف:لهوقالخاطبهالذيالمخلوقبذلكالإيمانإلىيدعوه-اللهبربوبية

.!03:القصصأ(آنثايايترهمتآلتهأتآ

الثاني:النموذج

علىحملهايمكنالموهمةالألفاظتلكأن)مع:قوله":السهسوانيقال

عقليمجازالمجازوذلك،للمسلمينالتكفيرإلىاحتياجغيرمنالمجاز

.(ومعروفشائع

:...وجوهمننظرفيه:أقول
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

اللهكتابنطقالذينالمشركونيكونلاأنهذاعلىيلزمأنه:الثالث

النافع،الضارالرازقالخالقهواللهأنيعتقدونكانوافإنهم،مشركينبشركهم

فالاعتقاد،زلفىالثهإلىلتقربهمالأصناميعبدونكانوالكن،بيدهوالشرالخيروأن

هوالمرادبل،الحقيقيمعناهاليسبالعبادةالمرادأنعلىقرينةالمذكور

.(1)"جوابناهوجوابكمهوفمامثلأ،التكريمأي،المجازيالمعنى

الضحليل:

التوشل،فيبعفالعافةبهايأتيالتيالألفاظأنالشبهةصاحبزعم

غير-زعمهفي-أنها:)أيتعالىاللهلغيرالتأثيريعتقدونأنهمتوهموالتي

للمسلمين،التكفيرإلىاحتياجغيرمنالمجاز،علىحملهايمكنذلك(،فيصريحة

.معروفسائغعقليمجازالمجازوذلك

المشركونيكونلاأنهذاعليلزمبأنهشبهتهالسهسوانيعليهفنقضر

يعتقدونكانوافإنهم؟مشركين-بكفرهمالتصريحاللهكتابفيجاءالذين-

يصرفونكانوالكن،بيدهوالشرالخيروأن،النافعالضازالرازقالخالقهواللهأن

،-الشبهةصاحبعنهميدافعالذينهؤلاءحالهوكما-اللهلغيرالعبادةأنواع

المعنىعلىاللهلغيرعبادتهمتحقلأن-الشبهةهذهمقتضىعلى-فيلزم

التوحيدلدعوةإبطالمفيهوهذا،بكفرهميحكمولا،الحقيقيلاالمجازي

جذورها.من

.(961-951):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

الضانيالمطلب

التعطيلأوبالإبطالالدينأصولمنأصلعلىتعودبلوازمالإلزام

،والأعمالالعقائدمنالإسلامدينعليهايقومماهنا:الدينبأصولالمراد

والسنة.الكتابفيجاءتالتيالعامةوالأصول

وجودهايؤديوالتيالشبهةمنتلزمالتياللوازمذكر:المسلكبهذاوالمراد

الدين.عنالخروج-بالتالي-منهيلزموهذا،الأصلذلكإبطالإلىعدمهاأو

ذلك:نماذجومن

*ول:النموذج

لأناللهإلىفأضفناهمخلوقبهتكلمإنه:قلغ!ان":الدارميالإمامقال

دته.وكلامهمبصفاتهمكلهمالخلق

اللهلأنكفرا؟يكونأنعلىفضلا،محالوراءهليسالذيالمحالفهذا

علىأنزلوماالقرآنغيركلامهأنهنفسهإلىكلهالكلاممنشيئاينسبلم!ت

والنوحالغناءوجميعالشعرتسمواأنلزمكمولزمتموهكلامكمتمقدفإن،رسله

بطولهفيالمصلونيختلفلامافهذا،اللهكلاموالبهائموالطيرالسباعوكلام

كلهكانإذوالشعروالنوحالغناءعلىعندكمإذآالقرآنفضلفما،واستحالته

سواهكلامكلونسباللهكلامبأنهالقرآنخصفكيف،؟اللهكلامدعواكمفي

بطولهفيالموحدونيشكلادعوىيدعواأنضلالابقومفكفى،؟قائلهإلى

واستحالته.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةاي!هواءأهلشبهنقضفي

إيمانااللهبكلامالمؤمنينويزيدواستحالةتكذيبادعواكميزيدومما

يكلم،لممنوبينالدنيافيرسلهمنكلممنبينميزقد!اللهأنوتصديقا:

غليبغضحفتمقضحفتاآلرسئل!يفك:فقال،يكلملمومنالآخرةفيخلقهمنيكلمومن

بكلامهاختصهمنبينفمتز،1253:البقرةأ(دزجمتيتغضحهضؤزقغآلتهقنكتميحثهمتغصين

(اتيي!تئسوكآدتةءقم!:فقالموسىكلمممنسمىثم،يكلمهلممنوبين

مناللهذكرمافضلفماادعيغماتأويلعلىإلابنفسهيكلمهلمفلو،1164الفساء:أ

مثلإياهماللهتكليمفيالرسلكلإذ،؟يكلمهلمممنغيرهعلىإياهتكليمه

نأفضلاالحججمنمحالفهذا،؟اللهكلاميسمعلمعندكموكل،؟موسى

حالتيهماوأنلاإ(آدتةتنظتم!يخئفم:يقلولم،لكتابهوتكذيباالثهلكلامردايكون

لاطق!أؤتبث:قولهتحقيقاذلكيزيدفمما،إياهمالثهتكليمفيمختلفتان

بتنبيانهذاففي،القيامةيوم:يعنى!77:عمرانآلأ(آلترؤلآيتحطهمآلأيخز؟فيتثتم

قومابتكليمهمثيبوأنهإلاعنهمكلامهبصرفالقيامةيومقومايعاقبلاأنه

آخرين.

يكلمه،لامنوبينالقيامةيوماللهيكلمهمنبيناللهرسولميزقدثم

ما":قالوو!ك!النبيعنحاكأابنعديعنالبابهذافيرويناما:ذلكفمن

عنرويناماالآخر:والحديث،"القيامةيوماللهسيكلمهإلاأحدمنمنكم

الحديثينهذينففي،"القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة":قال!ذرأبي

ولو،آخرينيكلمولاأقوامايكلمأنه!تاللهكلامنفسعلىبتنبيانأيضا

http://www.al-maktabeh.com



لالزام:الثالثالفصل

سواءعنهالمصروفبهوالمعاقباللهبكلامالمثابكان-ادعيتمكما-كان

.(1)"!؟عندكم

التحليل:

نإ:قولهممنتلزمهمالتيالفاسدةاللوازممنيفزواأنالجهميةأراد

المطلبفيسبقكما-بكلامهفتكلممخلوقآخلقاللهأن(الله)كلاممعنى

قالهأنهبابمنليسالمخلوقذلكإلىالكلامنسبواأنهمفادعوا،-السابق

دته.-وصفاتهمبكلامهم-كلهمالخلقأنمعنىعلىوإنما،الثههوأنهعلى

يبطلانلازمانذلكعلىيلزمهمبأنهشبهتهمالدارميالإمامعليهمفنقض

منه:يلزمكلامهمأنوذلك،الدينأصولمنعظيمينأصلين

والغناءالشعر:ومنه-المخلوقينكلاممنوغيرهالقرآنبينالتسوية-1

دته.وصفاتهمبكلامهمإنهمأيضآ:فيهميقالأنيصحإذ؟-الطيروكلام

لممنوبين،الآخرةفيسيكلمهأوالدنيافياللهكقمهمنبينالتسوية-2

.الآخرةفييكلمهلنأوالدنيافييكلمه

عليهمادتتالدينأصولمنأصلينبطلانمنهمايلزماللازمانوهذان

وهما:،والأحاديثالآيات

.غيرهكلامعلىاللهكلامفضل+

يكلمه.لنأويكلمهلممنعلىسيكلمهأواللهكفمهمنفضل+

.(183-181):صالجهميةعلىالرد(1)
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةيهواءأهلشبهنقضفي

الثاني:النموذج

يحوجهولمبه،وأكملهبنبيهالدينتممقدسبحانهاللهإن":القيمابنقال

تعالى:قال،كشوفولامنامولارأيولاسواهنقلولاعقلإلىبعدهأمتهولا

والمقصود،...13:المائدة9(دينافيشلمآثكغؤريميثيغمتىغلتكئمؤآتمخثينكئمدثكئم!آكمقث

،سواهإلىأمتهيحوجفلم،بهبعثهومابنبيهوأكملهالدينتممسبحانهاللهأن

فيتاماكانولاللأمةكافيايكنلممنهبالتقديمأولىوكانالعقلعارضهفلو

.(1)"نفسه

الضحليل:

تقديموجوبثموالنقلالعقلبينالتعارضوجودإمكانالمعطلةزعم

ذلكعلىيلزمبأنهشبهتهمالقيمابنعليهمفنقض.ذلكعندالنقلعلىالعقل

منعنهاللهأخبرناماوهو:،بالإبطالالدينأصولمنأصلعلىيعودلازم

التعارضبوجودقيللوفإنه،سواهإلىمعهالحاجةوعدموتتميمهالدينتكميل

التيالعقولتلكمنتكميلهإلىيحتاجماالدينفيلكانوالنقلالعقلبين

.التعارضذلكفيهاانقدح

.(827-3/826)المرسلةالصواعق(1)
http://www.al-maktabeh.com



لالزام:الثالثالفصل

ال!الثالمطلب

منححمعلىتعودبلوازمالإلزام

التعطيلأوبالإبطالعليهاالمجمعالدينأحكام

لما-الشبهةأنعاقليمنص!لكليظهرأن:المسلكهذامنالفائدة

العامةأصولهأوالدينأصلتخالفلا-الحقعنلهرالبعدالفلالمنفيها

الفقهاء،عليهاأجمعالتيالدينأحكامإلىتمتدمخالفتهاإنبل،فحسب

وفروعه.وأصولهأساسهللدينمخايفةفكأنها

يؤديوالتيالشبهةمنتلزمالتياللوازمذكر:المسلكبهذاوالمراد

العلم.أهلعليهاأجمعالتيالدينأحكاممنحكمإبطالإلىعدمهاأووجودها

ذلك:نماذجومن

:الأولالنموذج

هوإنماالقرآنفيثناؤهجلاللهأنالجهميةوزعمت"أحمد:الإمامقال

...مخلوقاسم

لاكانكاذباهوإلاإلهلاالذيبالتهحلفرجلاأنلو:للجهميةوقلنا

.(1)"هذهفياللهففضحه،بالخالقيحلفولممخلوقبشيءحلفلأنهيحنثكا؟

.(42-14):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

التحليل:

كلامبأنقولهمعلىبناء؟مخلوقالقرآنفي()اللهاسمأنالجهميةزعم

يبطللازمذلكعلىيلزمهمبأنهشبهتهمأحمدالإمامفنقفعليهم.مخلوقالله

لافإنهبالمخلوقحلفمنأنوهو:عليها،المجمعالشرعيةالأحكامأحد

وهويجوزلابالمخلوقالحلفلأن؟(يمينكفارةعليهليست:)أييحنث

)الله(اسمإنقالوا:إنفيلزمهم.بالتهإلاتنعقدلااليمينلأنمنعقد؟غير

منعقدةغيريمينهفتكونبالمخلوقحالفآبالتهحلفمنيجعلواأنمخلوق

!يولمبالتهحلفقنأنمنعليهالمجمعخلافوهذا،كفارةعليهيكونولا

.الكفارةفعليه

الثاني:النموذج

علىحملهايمكنالموهمةالألفاظتلكأنمع":قوله":السهسوانيقال

شائععقليمجازالمجازوذلك،للمسلمينالتكفيرإلىاحتياجغيرمنالمجاز

."ومعروف

:...وجوهمننظرفيه:أقول

الذيالردةبابولغابالارتداد،لاستحالالحملهذاسلملوأنه:الثاني

للكفرموجبفعلأوقولمنهصدرمتىالموحدالمسلمفإنالفقهاء،يعقده

.(1)"المجازذلكعلىقرينةوالتوحيدوالإسلام،العقليالمجازعلىحملهيجب

.(961-951):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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لالزام:الثالثالفصل

الضحليل:

والتيالتوشل،فيبعفالعاقةبهايأتيالتيالألفاظأنالشبهةصاحبزعم

صريحةغير-زعمهفي-أنها:)أيتعالىاللهلغيرالتأثيريعتقدونأنهمتوهم

للمسلمين،التكفيرإلىاحتياجغيرمنالمجاز،علىحملهايمكنذلك(؟في

.معروفسائغعقليمجازالمجازوذلك

أحدعلىيعودلازمذلكعلىيلزمبأنهشبهتهالسهسوانيعليهفنقض

كلاملازمفإن؟(الردةحكم)وهو:بالإبطالعليهاالمجمعالشريعةأحكام

فييطئقلافإنهصاحبهبهيكقربكلامتكلممنكليكونأنالشبهةصاحب

إبطالإلىيؤديوهذا،العقليالمجازعلىألفاظهتحخلوانما،الردةحكمحقه

تمامآ.الردةحكم

!ح!!!!اكع
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الراجالمطلب

الذيالأصلذلكعلىتعودبلوازمالإلزام

الضعطيلأوبالإبطالمعناهعلأوبابهفيالشبهةأثيرت

خصوصية،واكثرها،المبحثهذافيالمذكورةالمسالكأضيقالمسلكهذا

الأصلأوالنصأوالبابنفسفيالشبهةعناللازمةاللوازمفيهاتوزدأنهوذلك

علىتوزدخلقهعلىاللهعلوبابفيبشبهةأتىفمن،الشبهةفيهأثيرتالذي

العرشعلىاللهاستواءبابفيبشبهةجاء!اذا،نفسهالبابفيالإلزاماتشبهته

جرا.وهلم...نفسهالبابهذافيشبهتهعلىاللوازمأوردت

الباببنفسالخصمإلزامفيهلأن؟المسالكأنفعمنالمسلكوهذا

اللوازمفإنالمبحثهذافيالأخرىالمسالكوأمافيه،الشبهةأثارالذي

.البابذلكعنخارجةبلوازمتكونفيها

ذلك:نماذجومن

:لأولالنموذج

ايعني:الآياتبهذهاالجهمية:أيعنيالعصابةهذهأقرت":الدارميقالط

دعواهمنقضواثمبها،الإيمانوادعوابألسنتهااالعرشعلىاللهاستواءآيات

.مكانمنهيخلولامكانكلفيالله:فقالواغيرهابدعوى

أنهادعيتمإذعرشهعلىالربباستواءبالإيماندعواكمنقفشمقدقلنا:

مكانمنفهلقلنا:،وعلاهعليهاستولىأنهعندناتفسيرهفقالوا:،مكانكلفي

وكررعليهبالاستواءالأمكنةبينمنالعرشخصحتىيعلهولمعليهيستوللم
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لالزام:الثالثالفصل

كانإذعالعرشلخصوإذأمعنىفأي،؟كتابهمنكثيرةمواضعفيذكره

محالهذا،؟وتعالىتباركالعرلشعلىكاستوائهالأشياءجميععلىمستوياعندكم

واستحالتهبطولهفيالثهشاءإنأنتمتشكونلا،الكلاممنوباطلالحججمن

.(؟)"الناسبهتغالطونأنكمغير

التحليل:

عليهمفنقضر.عليهاستيلاؤه:العرشعلىاللهاستواءمعنىأنالجهميةزعم

السابقإيمانهميبطللازمذلكعلىيلزمهمبأنهشبهتهمالدارميالإمام

خلققبلشيءكلعلىمستولياللهأنوذلك،العرشعلاللهاستواءبآيات

الاستيلاء،هوالآياتتلكفيالاستواءمعنىكانفلوالسواء،علىوبعدهالعرش

وهذا،معنىبالاستواءالعرشلتخصيصيكونلاأنوهوفاسدلازمعليهللزم

.الكريماتالآياتهذهبمعنىالإيمانأصليبطلاللازم

الثافي:النموذج

العلوغايةفيهوالذيالمعنىتعطيليوجبالذيالتأويل":القيمابنقال

ملكهعنسلطانبعزلولشبيهوهو،كثيرةبمراتبدونهمعنىإلىويحطهوالشرف

بكثير.الملكدونمرتبةوتوليته

وقوله:161و18:الأنعامأ(وء2!ؤهؤآتقاهرقو!مجما:قولهالجهميةتأويل:مثاله

الدرهم:كقولهم،الشرففوقيةبأنهاونظائره15.:النحلأ(قليلجهضينزئهمتخافو!!

المطلقةالفوقيةحقيقةالمتأولينتعطيلفتأمل.الدرهمفوقوالدينار،الفلسفوق

.(14):صالجهميةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

وحطها-!الربلعظمةالمستلزمةوهيالربوبيةخصائصمنهيالتي-

علوهتأويلهموكذلك،إمنهمأشرفوأنهآدم،بنيقدرفوققدرهكونإلى

الفضة.علىالذهبكعلووأنهالمعنىبهذا

فيالتهله،غالبوأنهعليهبقدرتهعرشهعلىاستواءهتأويلهموكذلك

سبحانهكونهفيالعقلاءوشكتالأحلاموتاهتالعقولضلتهل،!العجب

مطردةكتابهمنمواضعسبعةفيسبحانهبهيخبرحتىعليهقادرالعرشهغالبا

المتأولون؟إ،أبداهالذيالمعنىبهيرادواحدموضعفيهاليسواحدبلفظ

وكانعليهوقدرعرشهغلبقدأنهيعزفناأنلأجلكلهوالتعظيمالتمدحوهذا

قادراللعرشغالباسبحانهيكنلمأقترى،!؟والأرضالسمواتخلقبعدذلك

.(1)"العالمهذاخلقبعدذلكلهتجددثمسنةألفخمسينعلىتزيدمدةفيعليه

التحليل:

المقصود.علىالدلالةظاهرووكلامه

ر!!!!اكع

.(152-1/991)المرسلةالصواعق(1)
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لالزام:الثالثالفصل

الخامسالمطلب

بالضرورةالبطلانمعلومةبلوازمالإلزام

إيرادمن:باللوازموالبدعةالأهواءأهلشبهنقضهمفيالسنةأهليكثر

منالمسلكلهذالماوذلك؟بالضرورةالبطلانمعلومةتكونالتياللوازم

جهتين:منوذلك،بالغةأهمية

السنة،أهليذكرهاالتياللوازمبعضبصحةيقزلاقدالمخالفأن:الأولى

كما-أخرىبدعوىمنهايفزأنويحاوليكابرلكننفسهفيبهايقزوقد

عليهتوزدعندماولكن،-الثانيالمطلبمنالأولالنموذجفيمعناسبق

حجته،فتنقطعيسكتأنإلايملكلافإنهضرورةبطلانهايعقمالتياللوازم

.بالبطلانشبهتهعلىفيشهدبهايقزأو

علمإلىغالبهافيتحتاجلاضرورةبطلانهايعلمالتياللوازمأن:الثانية

ومنالناسعامةعندحتىأحدلكلمعلومةفهي،العلومدقائقمنتقكنأو

يعلمونفإنهمولذلك،الشبهةفيهأثيرتالذيالبابأوالعلمفيمتخصصايكنلم

الباطلة،اللوازممنمنهايلزمماالسنةأهللهميبئنأنبمجزدالشبهةببطلان

وصاحبها.الشبهةلتلكرذأبلغذلكفيفيكون

!ررهـعظعباسبنعبداللهالبحرالحبرمناظرةفيجدآظاهرالمسلكوهذا

أشئهـبون(يغنمولمب!تولمقاتل)إنه:قولكموأما":لهمقالحين،للخوارج

فقد(1)أفعلتمأفلئنغيرها؟!،منتستحلونمامنهاتستحلونأمعائشةأضكم

الحاكم.مستدركمنالزيادةهذه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

،...الإسلاممنوخرجتمكفرتمفقدالمؤمنينأمليستأنهازعمتموإن،كفرتم

.(1)"شئتمأئتهمافاختاروا،ضلالتينبينمترددونفأنتم

أثناءفيالمريسيبشرمعاستعمالهفيالكنانيالعزيزعبدالإمامأبدعكما

.(2)المأمونيديبينإياهمناظرته

ذلك:نماذجومن

*ول:النموذج

إلاإلهلاالذيبالتهحلفرجلاأنلو:للجهميةوقلنا"أحمد:الإمامقال

ففضحهبالخالقيحلفولممخلوقبشيءحلفلأنهيحنثلاكانكاذباهو

والخلفاءوعليوعثمانوعمربكروأبو!يالهالنبيأليس:لهوقلنا.هذهفيالله

إلاإلهلاالذيبالتهالناسيحلفونكانواإنماوالقضاةوالحكامبعدهممن

بعدهولمنالمثملأللنبيينبغيكانإنما،!؟مخطئينمذهبهمفيفكانوا،؟وه

إلاإلهلايقولوا:أنأرادواوإذا،اللهاسمهبالذييحلفواأن-مذهبكمفي-

بماالثهفففمحه،توحيدهميصحلم!الااللهخلقالذيإلاإلهلا:يقولونالله

.(3)"الكذبالثهعلىادعى

تخريجه.تقدم(1)

بعدها(.وما541):صالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالجدة:انظر(2)

.(42):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(3)
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لالزام:الثالثالفصل

التحليل:

القرآنبأنقولهمعلبناء،مخلوقالقرآنفي()اللهاسمأنالجهميةزعم

معلومالازمانذلكعلىيلزمهمبأنهشبهتهمأحمدالإمامعليهمفنقض.مخلوق

كلامهم:علىيلزمإذ؟ضرورةالبطلان

الخلفاءمنبعدهمومنالراشدينالأربعةوالخلفاء!هالنبيتخطئة-1

الواجبكان:الجهميةمذهبوعلى،بالتهالناسيحففونكانوافإنهم،والقضاة

الله.اسمهبالذيالناسيحففواأنعليهم

بعدهمومنالراشدينالأربعةوالخلفاء!ووالنبيتوحيدفيالطعن-2

الجهمية:مذهبوعلى،(اللهال!إلهلاا:يقولونكانوافإنهم،والقضاةالخلفاءمن

.(الثهاسمهالذيإلاإلهالايقولوا:أنعليهمالواجبكان

منعندهماقلمهما-ضرورةنفسهمنواحدكليجداللازمانفهذان

نأالشبهةصاحبيملكولا،باطلانأنهما-عاميآكانولوحتى،العلم

.حالبأفينفسهعنيدفعهما

الثاني:النموذج

الجنةفيهوإنماأليسالقيامةيومكانإذاأليس:لهفقلنا"أحمد:الإمامقال

فييكون:فقالربنا؟،يكونفأينفقلنا:،بلى:قالوالهواء؟،والعرشوالنار

ماأنمذهبكمفإنفقلنا:شيء،كلفيالدنيافيكانحينكانكماشيءكل

فيفهوالجنةفياللهمنكانوما،العرشعلىفهوالعرشعلىاللهمنكان
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

فيفهوالهواءفياللهمنكانوماالنار،فيفهوالنارفياللهمنكانوما،الجنة

.(1)"ثناؤهجلاللهعلىكذبهمتبينذلكفعندالهواء،

الصحليل:

مذهبهمعنأولأأحمدالإمامفقزرهم،مكانكلفياللهأنالجهميةزعم

الثهفأينوهواءوعرشونارجنةهناكالآخرةفي:فسألهمالآخرةفيذلكفي

وشبهتهمفنقفقولهمالدنيا،فيكانكماشيءكلفيفقالوا:،؟الآخرةفي

العقل،منشيئآاللهآتاهأحدكلعندضرورةالبطلانمعلوملازميلزمهمبأنه

،والشرفالقدرلهفيكونالعرشعلىاللهمنجزءيكونأنيلزمهمأنهوذلك

ويكون،الجنةأهلينغمكمامنغمآفيكونالجنةفيسبحانهمنهجزءويكون

فيمنهجزءويكونالنار،أهلحالهوكمامعذدآذليلأفيكونالنارفيمنهجزء

السابقة،الثلاثةأجزاؤهبهااتصفتالتيالأوصافمنبشيءيوصففلاالهواء

ببطلانه.والقولبداهةإنكارهإلىأحدكليفطراللازموهذا

.(14):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)
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لالزام:الثالثالفصل

السادسالمطلب

تعظيمهاوعدموشعائرهاللهحرماتانتهاكفيهابلوازمالإلزام

آدتوؤق!يقطتمحرمنئلكد!:فقالوتعظيمهاشعائرهباحترامسبحانهالثهأمر

لموهـآئقلوب!منقإئفاآدتوثئغيريغطتموسندللي!،13":الحجأ(رتهءفهوخيرلة"غد

،الأحكامتلكممنلكمذكرناالذي(دلك!":سعديابنقال،132الحج:أ

الله،حرماتتعظيملأنوتكريمها،وإجلالهااللهحرماتتعظيممنفيهاوما

ثوابااللهأثابهوأجلها،عظمهامنالتي،إليهالمقربة،دتهالمحبوبةالأمورمن

مالهكل:اللهوحرمات.ربهعندوأخراهودنياه،دينهفيلهخيراوكانتجزيلا

،والإحراموكالحرمكلها،كالمناسكغيرها،أوبعبادة،باحترامهوأمر،حرمة

بالقلب،إجلالهافتعظيمهابها،بالقيامالعباداللهأمرالتيوكالعباداتوكالهدايا،

.(1)"متثاقلولا،متكاسلولا،متهاونغيرفيها،العبوديةوتكميلومحبتها،

وشعائرهاللهحرماتانتهاكفيهلازممنهايلزمكانإذاالشبهةفإن؟ثمومن

أمرين:علىذلكدلتعظيمها؟وعدم

فيهالأن؟يرضاهولااللهيبغضهمماوأنهانفسها،فيالشبهةبطلان-1

بتعظيمه.وأمرأحبهلماانتهاكآ

وحرماته.الثهشعائرإجلالهلعدم؟الشبهةصاحبضلال-2

ذلك:نماذجومن

.(537):صالرحمنالكريمتيسير(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

أحسدولاأعقابنأذريتهمنلآدمعرفناماإناثم":الدارميالإمامقال

خلقبأخسذلكفيفيسويهمناقبهوأشرفففائلهأفضلعنهينفيإذمف

ففضلهخلائقهبينمنبيدهخلقهاللهأنمنأففلفضيلةلآدمليسلأنه؟الله

آدممعالتقىحينموسىترونألا،والملائكةوالرسلالأنبياءجميععلىبها

،؟"بيدهاللهخلقكالذيأنت":فقالمناقبهبأشرفعليهاحتجالمحاورةفي

دونفضيلةبهايخصهكانماسواهمندونلآدممخصوصةهذهتكنلمولو

قلنا:ولذلك،-المريسيدعوىفي-سواءاللهيديخلقفيوآدمهوإذنفسه

والرسلالأنبياءعلىبهاللهفضلهماعنهينفيإذ؟منهأعقابنلآدميكنلمإنه

.(1)"المقربينوالملائكة

التحليل:

تعالى:قولهإلىجاءلماثم،وتعالىتباركدته)اليد(صفةالمريسيأؤل

ليسوأنهالخلقلتأكيدصلة!!بتذكتكلمةأناذعى175:أص(يذئطفت!قا

عليلزمهبأنهشبهفالدارميالإمامعليهفنقض.الحقيقيةاليدبهاالمراد

أمراللهفإنالثه؟حرماتعلىوتعذاللهشعائرإحدىانتهاكفيهلازمذلك

يتعذىأنلأحدفليس،عظيمةحرمةلهموجعلوالمرسلينالأنبياءبتعظيم

الآيةفيدتهالحقيقيةاليدصفةبنفيهوالمريسيينتهكها،أوالحرمةهذهعلى

أعظموتنقصهآدمأبيهحرمةعلىتعذىأكثرلاالخلقلتأكيدأنهاوزعمه

وجعلهبه،اللهشزفهوماخصائصهأهممنهيميزةعنهنفىحيثالتنقص،

.!وبينهمبيففرقلاالناسكآحاد

.(256-1/255)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

الرابعالمبعث

لنظيربالهرلإلزاا

الأولالمطلب

الشبهةصاحببهويقولأولىهوالذيبالصظيرالإلزام

الشبهةفيينظرأن:بعدهالتيالثلاثةوالمسالكالمسلكهذامنالمراد

فيماذلكبعديننهرثمبها،يقولونأو،والبدعةالأهواءأهلبهااستدلالتي

ذلكفيقولهمبمثلشبهتهمفيقالواهل:قولهمأوشبهتهم)مثيل(نظيرهو

:؟الأوالنظير

محله.هذافليس،بهقالوافإن.

فيقولهمبمثلشبهتهمفييقولوابأنيلرمونفإنهم:بهيقولوالم!ان.

يختلف،لاواحدق!نعلىفيهاالقوليكونأنيجبالنظائرلأنالنظير؟ذلك

الصحة.وعدمالتناقضعلىدليلفيهاوالاختلاف

:فقال،الدارميالإمام:الأئمةمنالدليلهذااستعمالكيفيةبتنومقن

!23-22:القيامةأ(يجا!الىزتهاتاطرةيؤميزتاضر؟وصه!:مجاهدبقولمنهممحتجواحتج"

واحتجاجاهذامجاهدبحديثتعلقاإلاأبيتمفإن،..."ربهاثوابتنتظر":قال

لأن؟الباطلواتباعكمالحقعنشذوذكمآيةفهذاالآثارمنسواهمادونبه

مدحوضاكانإليهتذهبونالذيالمعنىعلىمجاهدعنصحتلوهذهدعواكم

وجماعةوأصحابهاللهرسولعنفيهصحتقدالتيالآثارهذهمعإليهالقول
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

فكيفبهاتحتجونولاالاثارهذهتقبلونلاأنكمزعمتمقدأولستم،التابعين

غيرعللباطلكمبهالتعلقإلىسبيلاوجدتمإذمجاهدعنبالأثرتحتجون

ذإفأما،؟مذهبكمخالفتإذوالتابعينوأصحابهاللهرسولآثاروتركتمبيان

رسولآثاربقبولأنفسكمعلىحكمغفقدمجاهدعنالأثربقبولأقررتم

تأثرونهبلمجاهدعنهذاتسمعوالملأنكم؟بعدهموالتابعينوأصحابهالله

والتابعينأصحابهاللهرسولعنمنهاأجودأومثلهابأسانيدوتأثرونبإسنادعنه

وحدهمجاهدآثارمنالمشتبهاتباعأنفسكمألزمتمفكيف،عندكمخلافههوما

منمجاهدونظراءوأصحابهاللهرسولآثارمنالمنصوصالصحيحوتركتم

.(1)"الحقعنوشذوذريبةمنإلاالتابعين

بأثرالجهميةاستدلالإلىأتىأنهوهو:،المسلكهذامعالمحضبتنفقد

والتابعينالصحابةعنالآثار:وهوالأثر،هذانظائرفينظرثمالمذكور،مجاهد

بمايعملونولايقبلونهالاأنهمفبتن،-وقرناؤهمجاهدنظراءهمالذين-

مجاهد؟أثرقبلواكمايقبلوهاأنإما:فألزمهمالثه،صفاتإثباتمنعليهدتت

الآثار،تلكرذواكمامجاهدأثريردواأنوإمابالأسانيد،مأثورةجميعآلأنها

الاخردونالنظيرينبأحديقولواأنوأمابالأثر.يقولونلاأنهمادعوالأنهم

التلبيسفيوالرغبةعنه،والإعراضتركهوتعقد،الحقعنالشذوذفهو

والتناقفالصريح.،والتدليس

.(129-128):صالجهميةعلالرد(1)
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لالزام:الثالثالفصل

هذامطالبفيالمذكورةهيأربعةأنواععلىإليهينطرالذيوالنظير

النظير:أن:وذلك،المبحث

إلزاميصحلمأدنىكانلولأنه؟أعلىأوللشبهةمساويأيكونأنإما-1

أدنى.هوبماالأعلىعلىالخصم

به.يقوللاأوالشبهةصاحببهيقولأن!اما-2

المبحث.هذامطالبهيكماأربعةعلىالقسمةفصارت

العظيمة:القاعدةمضمونهوعنهالحديثبصددنحنالذيالمطلبوهذا

:(الذاتفيكالقولالصفاتفي)القول

:الصفاتفيوالمشبهةالمعطلةقولفيهنا:فالشبهة.

يستلزمإثباتهالأنبعضهاأوكلهاالصفاتننفي:يقولونالمعطلة+

بخلقه.اللهتشبيه

الشاهد،فيونعلمهنعقلهبماخاطبنااللهإن:يقولونوالمشبهة+

اللهصفاتفيشبهوننراها،التيالصفاتهذهإلانعقللاونحن

خلقه.بصفات

دتهبأنيقولونوالمشبهةالمعطلةفإن،الذاتفيقولهمهنا:والنظير.

.الذواتتشبهلاذاتآ

الذاتلأن،الصفاتمنأولى()الذاتهناالنظيرأنالمعلومومن.

.بالصفاتالموصوفةهي
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الصفاتفييقولواأنوالمشبهةالمعطلةيلزمأنه:المسلكوتطبيق.

.الذاتفيقولهمبنظير

:يقالأنوهو":تيميةابنالإسلامشيخفيقول:المعطلةحقفيأما

ولاذاتهفيلاشيء؟كمثلهليساللهفإن.الذاتفيكالقولالصفاتفيالقول

فالذات،الذواتتماثللاحقيقةذاتلهكانفإذا،أفعالهفيولاصفاتهفي

استوىكيف:السائلقالفإذا،الصفاتسائرتماثللاحقيقةبصفاتمتصفة

،معلومالاستواء":ظغ!هنكوغيرهماومالكربيعةقالكمالهقيل،؟العرشعلى

سؤاللأنه؟"بدعةالكيفيةعنوالسؤالطواجب،بهوالإيمان،مجهولوالكيف

ربناينزلكيف:قالإذاوكذلك،عفالإجابةيمكنهمولاالبشر،يعلمهلاعما

ونحن:لهقيل،كيفيتهأعلملا:قالفإذا،؟وهكيف:لهقيلالدنيا؟،السماءإلى

،الموصوفبكيفيةالعلميستلزمالصفةبكيفيةالعلمإذ،نزولهكيفيةنعلملا

وتكليمهوبصرهسمعهبكيفيةبالعلمتطالبنيفكيفله،وتابعله،فرعوهو

ثابتةحقيقةلهبأنتقركنت!اذا،؟ذاتهكيفيةتعلملاوأنت،ونزولهواستوائه

وبصرهفسمعهشيء،يماثلهالا،الكماللصفاتمستوجبهالأمر،نفسفي

التيالكمالبصفاتمتصفوهوالأمر،نفسفيثابتواستواؤهونزولهوكلامه

.(1)"واستواؤهمونزولهموكلامهموبصرهمالمخلوقينسمعفيهايشابههلا

دتهتعقلألست:لهيقال":عثيمينابنالعلامةفيقول:الممتلةحقفيوأما

،الصفاتتشبهلاصفاتلهفلتعقل:لهفيقال!بلى:فسيقول؟الذواتتشبهلاذاتآ

.(2/92)التدمريةالرسالة(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

.(1)"تناقففقدبينهمافرقومنالذاتفيكالقولالصفاتفيالقولفإن

المتقدمين:ي!ئمةلدىالمطلبهذانماذجومن

اللهكلامينكرفلا،...ارخآوأولاالمتكلمفالته":الدارميالإمامقال

علممنالكلامعنيعجزوكيف،!حتاللهأنزلماإبطاليريدمنإلا!

.(2)"الأناموأنطقالكلامالعباد

الححليل:

وتعالى.تباركدثهالكلامصفةالجهميةإنكار:الشبهة.

.الأناموأنطقالكلامالعبادعفماللهبأنإقرارهم:النظير.

للبشر.إثباتهامنأولىدتهالكلامصفةإثباتبأنالقولأنالمعلومومن.

كما-سبحانهدتهالكلامصفةيثبتواأنالجهميةيلزمأنه:المسلكتطبيق.

به.أولىهوالكمالواهبفإن؟للخلقأثبتوهاكما-وعظمتهبجلالهيليق

.(3/182)عثيمينابنورسائلفتاوىمجموع(1)

.(551):صالجهميةعلىالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الضانيالمطلب

يقولولاأولىهوالذيبالسظيرالإلزام

أصلأأحدبهيقوللاأوالشبهةصاحببه

بينهما:والفرق،-ظاهرهوكما-السابقالمسلكعكسالمسلكهذا

الشبهةصاحبأن:أي،الإثباتحالفييكونالسابقالمسلكأن+

أيضآ.الشبهةفيبهيقولبأنفيلرمقولأالشبهةنظيرفييقول

لاالشبهةصاحبأن:أي،النفيحالفيفيكونالمسلكهذاوأما+

الشبهةفييقوللابأنفيلرم،الشبهةفيقالهمابمثلالشبهةنظيرفييقول

أيضآ.ذلك

ذلك:نماذجومن

،...ظالمونوخطاءون،مذنبونعصاةالأمةجميعأن":السهسوانيقال

كانتوسواءمنافقآ،أوكافرآأومؤمحآكانسواءظالمكلتعمالآيةكانتفلو

وسواءيدع،لاأويدعيكانوسواءتكن،لمأوسفرمدةه!ك!النبيوبينبينه

صاحبزعمكما-وفاتهبعدقبرهإلىأوحياتهفي!سالهالنبيإلىمجيئهكان

ومعصيةظلمكلبعدأمتهمنأحدكلمجيءيكونأنيلزم؟-الرسالة

وهذا،بالكتابمطلوبةقربةعندهوالاستغفار!الهإليهكبيرةأوكانتصغيرة

جميعيكونأنيلزموأيضآأحد،يطيقهولا،المسلمينمنأحدبهيقللممما

القربة،لهذهتاركينظلمكلبعد!ووإليهيجيئوالمالذين!هزمانهمسلمي

بمراتالمجيءيكونبلكافيآ،مرةالقبرإلىالمجيءيكونلاأنيلزموأيضآ
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لالزام:الثالثالفصل

ولامحصورةغيروذنوبناكيف،مطلوبةقربةذنوبهمقدرعلىمحصورةغير

اللهبيتحجفإن،الحجعلىالقبرزيارةمزيةيلزموأيفتماحد،عندواقفة

كلفيبلسنةكلفيقربة!هالرسولقبرزيارةوتكونمرةالعمرفيفرض

لمحةفينخلولافإنا،لمحةكلفيبلساعةكلفيبلأسبوعكلفيبلشهر

جميعيكونأنفيلزمالمدينةسكنىيلزمبل،الذنوبمناللمحاتمن

القربة،لهذهتاركينوالخلفالسلفمنالمدينةفييقيموالمالذينالأكابر

شرطانأنهمامعالزيارةفيمشروطغيروالراحلةالزاديكونأنيلزموأيضآ

.(1)"غبيجاهلإلايلتزمهالامماالمفاسدوهذه،الحجفي

الصحليل:

كو*اجمتف!سفنآتمتموأإذآتقغ!ؤتؤ:تعالىقولهأندعوى:الشبهة.

كليعم164الماء:أ(زجيخاتوأتاآتثةلؤجدوأآلزشمولثهصوآشتغعر%آلتةق!شضغفروأ

مدةه!ن!النبيوبينبيفكانتوسواءمنافقآ،أوكافرآأومؤم!آكانسواءظالم

وفاته،بعدقبرهإلىأوحياتهفي!هالنبيإلىمجيئهكانوسواءتكن،لمأوسفر

.!منهالاستغفاروطلبالقبرزيارةمشروعيةعلىبذلكوالاستدلال

هي:النظائر،منعددآالسهسوانيأوردالنظير:.

كلبعدوو!ت!إليهيجيئوالمالذين!هزمانهمسلميجميعيكونأن+

القربة.لهذهتاركينظلم

.(14-04):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

بمراتالمجيءيكونبلكافيآ،مرةالقبرإلىالمجيءيكونلاأن+

الذنوبقدرعلىمحصورةغير

مرةالعمرفيفرضاللهبيتحجفإن،الحجعلىالقبرزيارةتفضيل+

كلفيبلشهركلفيبلسنةكلفيقربة!والرسولقبرزيارةوتكون

لمحة.كلفيبلساعةكلفيبلأسبوع

والخلفالسلفمنالمدينةفييقيموالمالذينالاكابرجميعيكونأن+

القربة.لهذهتاركين

فيشرطانأنهمامعالزيارةفيمشروطغيروالراحلةالزاديكونأن.

الحج.

الشبهة،فيقالهمابمثلالشبهةصاحبفيهايقوللاجميعهاالنظائروهذه

أحد.بذلكيقوللابل

فيكانمنتعمالآيةبأنالقولمنأولىالنظائرهذهأنالمعلومومن.

وعموم،السابقينعمومتشملالنظائرتلكلأن؟المذنبينمنالحاضرالعصر

صاحبادعاهاالتيالخاصةالحالةمنأولىفهي،الأزمانوعموم،الأحوال

الشبهة.

بماالشبهةفييقوللاأنالشبهةصاحبيلزمأنه:المسلكتطبيق.

أولىهيالتينظائرهافيبذلكيقللمأنهكما؟ذلكعنيتراجعوأنفيهاقاله

بالشبهةيقولفكيفبهايقللم-أولىهيالتي-النظائركانتفإذامنها،

النظائر؟إ.تلكمنأدنىوهي
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لالزام:الثالثالفصل

الثالثالمطلب

الشبهةصاحببهويقولمساوهوالذيبانظيرالإلزام

كالقولولبعفالصفاتفي)القول:العظيمةالقاعدةمدلولهوالمسلكهذا

ابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخالإمامانقزرهوقدالآخر(،بعفهافي

شيءمعتيميةابنالإسلامشيخكلامنصت!هنافأنقل،عليهمزيدلابماالقيم

الاختصار.من

بعض.فيكالقولالصفاتبعضفيالقول":الإسلامشيخقال

قدير،بعلمعليم،بحياةحياللهبأن:يقولممنالمخاطبكانفإن

ذلكويجعل،بإرادةمريد،بكلاممتكلمببصر،بصير،بسمعسميع،بقدرة

مجازاذلكفيجعلوكراهق،وغضبهورضاهمحبتهفيوينازعحقيقةكله

فيقال،والعقوباتالنعممنببعفالمخلوقات!امابالإرادةإما،ويفسره

الآخر،فيكالقولأحدهمافيالقولبل،أثبفماوبيننفيتهمابينفرقلا:له

وغضبه.ورضاهمحبتهفكذلكالمخلوقينإرادةمثلإرادتهأن:قلتفإن

تليقإرادةللمخلوقأنكما،بهتليقإرادةلهأن:قلتوإنالتمثيلهووهذا

رضاولهبهتليقمحبةوللمخلوقبه،تليقمحبةلهوكذلكلك:قيلبه

غليانالغضب:قلتوإنبهيليقوغضبرضاوللمخلوق،بهيليقوغضب

وأمنفعةجلبإلىالنفسميلوالإرادة:لهفيقالالانتقاملطلبالقلبدم

المخلوقغضبوهذا:لكقيلالمخلوقإرادةهذه:قلتفإنمضرةدفع

عنهنفيإن،وقدرتهوعلمهوبصرهوسمعهكلامهفيالقوليلزموكذلك
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

فهذا،المخلوقينخصائصمنهومماذلكونحووالرضاوالمحبةالغضب

لهذاحقيقةلاأنه:قالوإنالصفاتوجميعوالكلاموالبصرالسمععنمنتف

والبصرالسمعوهكذاله:قيلعنهنفيهفيجب،بالمخلوقينيختصرماإلا

له:يقال،وبعضبعفالصفاتبينالمفرقفهذا،والقدرةوالعلموالكلام

...أثبتهفيمالمنازعههويقولهكمانفاهفيما

،القدرةعلىدلالحادثالفعللأن،بالعقلأثبتهاالصفاتتلك:قالفإن

مستلزمةالصفاتوهذه،العلمعلىدلوالإحكام،الإرادةعلىدلوالتخصيص

لهقالذلكضدأو،والكلاموالبصر،السمععنيخلولاوالحي،للحياة

:جوابانلك:الإثباتأهلسائر

المعين،المدلولعدميستلزملاالمعينالدليلعدم:يقالأنأحدهما

لكوليس،ينفيهلافإنهذلك،يثبتلاالعقليالدليلمنسلكتماأنفهب

لدقد،والسمعالمثبتعلىكما،الدليلعليهالنافيلأن،دليلبغيرتنفيهأن

الدليلأثبتهماإثباتفيجب،سمعيولاعقليمعارضذلكيعارضولمعليه

.المعارضعنالسالم

منتلكبهأثبتمابنظير،الصفاتهذهإثباتيمكن:يقالأنالثانيالمقام

التخصيصكدلالةالرحمةعلىدلإليهمبالإحسانالعبادنفعفيقال،العقليات

علىيدلالكافرينوعقابمحبتهمعلىيدلالطائعين!اكرام،المشيئةعلى

والغايات،أعدائهوعقابأوليائهإكراممنوالخبربالشهادةثبتقدكمابغضهم

منومأموراتهمفعولاتهإليهتنتهيماوهي-ومأموراتهمفعولاتهفيالمحمودة

...المشيئةعلىالتخصيصيدلكماالبالغةحكمتهعلىتدل-الحميدةالعواقب
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لالزام:الثالثالفصل

الذيكالمعتزليبالأسماءويقرالصفاتينكرممنالمخاطبكانوإن

له:قيل،والقدرةوالعلمبالحياةيتصفأنوينكرقدير،عليمحيإنه:يقول

الحياةإثبات:قلتإنفإنكالصفاتوإثباتالأسماء،إثباتبينفرقلا

متصقاالشاهدفينجدلالأناتجسيقا،أوتشبيقايقتضيوالقدرةوالعلم

حيمسمىهوماالشاهدفينجدولالك:قيلجسمهوماإلابالصفات

إلاالشاهدفيتجدهلملكونكنفيتمانفيتفإنجسم،هوماإلاقديرعليم

للجسم،إلاالشاهدفيتجدهلالأنكشيءوكلبلالأسماءفانف،للجسم

كانفما،الحسنىالأسماءنافيبهيحتجالصفاتنفيمنبهيحتجمافكل

...الصفاتلمثبتيجواتاكانلذلكجواتا

،الصفاتتعددمستلزموالإرادةوالقدرةالعلمإثبات:الصفاتنفاةقالوان

،ومعقولوعاقلوعقل،واجبموجودهو:قلتمواذا:قيل،ممتنعتركيبوهذا

المفهومهوهذامنالمفهومأفليس،ولذةوملتذولذيذ،ومعشوقوعاشق

وأنتم،عندكمتركيبوهذاالعقلفي،متغايرةمتعددةمعانفهذههذا؟من

تركيتاهذاوليس،الحقيقةفيتوحيدهذاقالوا:فإنتوحيذا،وتسمونهتثبتونه

الحقيقة،فيتوحيدلهااللازمةبالصفاتالذاتواتصاف:لهمقيلممتنغا،

..ممتنغا.تركيتاهووليس

بابوهذاتقدير،كلعلىباطلةالصفاتنفاةأقوالفتكونوحينئذ

شيئاينفيلاالصفاتمنالرسولبهأخبرلماالنفاةمنواحدكلفإنمطرد

فيبدفلامنه،فرمانظيرفيهيلزمهماأثبتوقدإلامحذور،هوممافرازا

،غيرهعنتميزهبصفاتمتصقاقديقاواجتاموجوذايثبتأنمنالأمرآخر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

ماوكلالصفاتجمعفيالقولهكذا:لهفيقال،لخلقهمماثلافيهايكونولا

المسمياتفيهتتواطأقدرعلىيدلأنبدفلا:والصفاتالأسماءمنتثبته

عنوامتازبه،اللهاختصماأننعلمولكن،الخطابفهملماذلكولولا

.(1)"الخيالفييدورأو،بالباليخطرمماأعظمخلقه

وطريقته،المنهجهذاالإسلامشيخاستعملالتعطيلأهلأقسامجميعفمع

مابإثباتيقولواأنيلزمهمثم،الصفاتمنمنهمفريقكلنفاهماإلىيأتيأن

.نظيرهإثباتهمعلىبناءنفوه

جعلوهالذيالمعنىفيإلزامهمفي-السابعالفصل":القيمابنوقال

منه.فروامانظيرتأويلا

إلابتأويلهميستفيدوالمالمتأولينأنبهيعلمتأملهلمنبديعفصلهذا

ممايتخلصوالموأنهمحرمتهاوانتهاكبهاوالتلاعبالنصوصحقائقتعطيل

،...هنمفروافيماكلزومهإليهفروافيمالهملازمهوبلمحذوراظنوه

.(2)"...نظيرهفيفيقعأمرمنيفرالمتأولأنوالمقصود

.(42-3/17)الفتاوىمجموع(1)

.(1/234)المرسلةالصواعق(2)
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لالزام:الثالثالفصل

الراجالمطلب

يقولول!مساوهوالذيبالسظيرالإلزام

أصلأأحدبهيقوللاأوالشبهةصاحببه

المسلك:هذانماذجمن

:الأولالنموذج

فيمكتوبالقرآنأقوللاأنيزعملمنويقال":البخاريالإمامقال

اللهذكرمنأنتقولأنيلزمك:المصحففيبعينهالقرآنولكنالمصحف

وغيرهماوالمدينةومكةوالمدائنوالملائكةوالإنسالجنمنالقرآنفي

المصحففيبأعيانهمعاينتهموالناروالجنةوجنودهماوهامانوفرعون!ابليس

.(1)"مكتوبالقرآنأنكمافيهمكتوبفرعونلأن

ال!حليل:

بعينهالقرآنبأنوالقول،والمكتوبالكتابةبينالتفريقعدم:الشبهة.

المصحف.في

والمدائنوالملائكةوالإنسالجنمنالقرآنفياللهذكرهمنأنالنظير:

والناروالجنةوجنودهماوهامانوفرعون!ابليسوغيرهماوالمدينةومكة

منهمأحديقوللاالبشرمنوغيرهوالجهمي.المصحففيبأعيانهاتكون

المصحف.فيبأعيانهاهيالأشياءهذهأن

.(11-ه411):عالعبادأفعالخلق(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

نأجهةمنواحدةدرجةفيكليهماوالنظيرالشبهةأنالمعلومومن.

المصحف.فيالجميع

قالهبماالشبهةفييقوللاأنالشبهةصاحبيلزمأنه:المسلكتطبيق.

درجته،فيهوالذينظيرهفيبذلكيقللملأنهذلك؟عنيتراجعوأنفيها

بعضهاعنبعفهافيالقوليختلفلاأنفيجبواحد،بابهاالنظائرفإن

تناقضآ.ذلككانوإلاالآخر،

الثاني:النموذج

علىولاكتابمنشيءفينسمعلاأناإلايكنلمولو":الدارميقال

وأإبراهيمأووصالحاوهودابيدهنوحاخلقالثهأناللهعبادمنأحدلسان

لكان-عليهماللهصلوات-ومحمداوعيسىوموسىإسحاقأوإسماعيل

.(1)"كافيا

الصحليل:

الخلق.لتأكيدبأنهبيدهآدتماللهخلقتأويل:الشبهة.

.بيدهخلقهماللهإنأحد:يقوللافإنه.ورسلهأنبياكأهالتوخفق:النظير

نأجهةمنواحدةدرجةفيكليهماوالنظيرالشبهةأنالمعلومومن.

ورسله.اللهأنبياءمنالجميع

بماالشبهةفييقوللاأنالشبهةعاحبيلزمأنه:المسلكتطبيق.

نظيرهفيبذلكالناسمنأحديقوللالأنهذلك؟عنيتراجعوأنفيهاقاله

درجته.فيهوالذي

.(292-1/129)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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لالزام:الثالثالفصل

الخامسالمبعث

لنقيضباورلإلزاا

الآخر)1(،معأحدهمايصحلاما:-اللغةأهليقولكما-النقيضان

منالهضه)3(.:أينقيفهذا(و)هذا

يكونأنوشرطهما:،يرتفعانولايجتمعانلاأمران:الاصطلاحوفي

.(3)وعدمهكالقيامعدمياوالآخروجودياأحدهما

اللفظفيإمابنقيفشبهتهالشبهةصاحبإلزام:المسلكبهذاوالمراد

للشبهة.نقيضآاللازمفيكونالقصد،فيوإماالمعنىفي!اما

فرارآإلابهاقالماالشبهةصاحبأنجهةمنالمسلكهذاأهميةوتظهر

يقبلهلاأمرهعامةفييكونأومنه،قريبأومثلههوماالنقيفأوذلكمن

قولهيسقطماأقوىمنالشبهةفيقولهبنقيضرإلزامهفيكونبه،يقولولا

عنه.بالتراجعويلزمه،بنفسهمنهيحذرفيماوقوعهعلىويدذ

المسلك:هذاالقيموابنتيميةابنالإسلامشيخالإمامانبئنوقد

الأسماءنفاةالغلاةمنالمخاطبكان"وان:تيميةابنالإسلامشيخفقال

هذهبلقدير،ولاعليمولاحيولاموجودهو:أقوللاوقالوالصفات

الحيبالموجودالتشبيهيستلزمذلكإثباتلأنمجازهيإذلمخلوقاتهالأسماء

.(182):صالقرآنألفاظمفرداتانظر:(1)

.(2/046)البلاغةأساس:انظر(2)

.(49):صالكليات،(73):صالأنيقةالحدود:انظر(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

قدير،ولا،عليمولا،حيولابموجود،ليس:قلتإذاكذلك:لهقيل،العليم

فإن،بالموجوداتالتشبيهمنأقبحوذلكبالمعدومات،تشبيهاذلككان

النقيضانفيهاجتمعبماالتشبيهفيلزمك:لهقيل،والإثباتالنفيأنفيأنا:قال

موجوذالاأومعدوفاموجوداالشيءيكونأنيمتنعفإنه،الممتنعاتمن

وأ،والعدمالوجودباجتماعذلكيوصفيكونأنويمتنعمعدوفا،ولا

ونفي،والعدمالوجودبنفييوصفأووالجهلالعلمأو،والموتالحياة

النقيضيننفييمتنعإنماقلت:فإن،والجهلالعلمونفيوالموتالحياة

السلبتقابللا،والملكةالعدمتقابليتقابلانوهذانلهما،قابلأيكونعما

ذإميت،ولاحيولابصيرولاأعمىلهيقاللاالجدارفإن،والإيجاب

فإنهما،والعدمالوجودفييصحلاهذاأولألك:قيللهما،بقابلليس

أحدهمارفعمنفيلزمالعقلاء،باتفاقوالإيجابالسلبتقابلمتقابلان

والعمىوالموتبالحياةالاتصافيقبللافماثانيا:لكوقيل،..الآخر.ثبوت

يقبلالذيفالأعمى،ذلكيقبلمماأنقصالمتقابلاتمنذلكونحووالبصر

فررتفأنتمنهما،واحذايقبللاالذيالجمادمنأكملبالبصرالاتصاف

الجامداتبصفاتووصفتهالكماللصفاتالقابلةبالحيواناتتشبيههمن

القابلمنامتناغاأعظموالعدمالوجوديقبللافماوأيضا.ذلكتقبللاالتي

عفنفيتفماجميغا،ونفيهماوالعدمالوجوداجتماعومنبل،والعدمللوجود

!اذا،والعدمالوجودعفنفيتمماامتناغاأعظمكانوالعدمالوجودقبول

الواجبالوجودفجعلتامتناعا،أعظمفذاكالعقولصرائحفيممتخغاهذاكان

.(1)"والفسادالتناقضرغايةوهذا،الممتنعاتأعظمهوالعدميقبللاالذي

.(22-3/02)الفتاوىمجموع(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

مماقولهمنقيضيلزمهمأنهلهمبئنأقوالهممنقولأحم!ذكرفكقما

حيولاموجودهو:أقوللا:-مثلأ-قالفمن،بهيقولوالممماأفحشهو

عنالثهتنزيهتريدأنكوهو،قولكنقيضيلزمك:لهقيلقدير؟ولاعليمولا

.بالمعدوماتسبحانهتشبيههوهو:،ذلكنقيضفيفتقعبالمخلوقاتتشبيهه

الذينكحالمحذوراأعظمهوفيمايقعونقدبل":القيمابنوقال

قالوا:ثم-والحصرالتحيزمنفرارا-والاستواءوالفوقيةالعلونصوصتأولوا

وجعلوهلخلقهومباينفعرشهعلىاستوائهعنفترهوه،بذاتهمكانكلفيهو

فهؤلاءذكرها،عنيرغبالتيوالأمكنةوالأوانيوالآبارالبيوتأجواففي

ولاالعالموراءليسقالوا:ذلكفسادمتأخروهمعلمفلما،الجهميةقدماء

ويسجدلهيصلىإلهولايعبدربهناكالمحفوليسالعدمإلاالعرلشفوق

تعالىمكانأخسإلىكنسبتهالعرشإلىنسبتهفجعلوا،العالمفيأيضاهوولا

كبيرا.علواقولهمعنالثه

وخلقهاالقبائحمشيئةعنلئهتنزيهاالسابقالقدرنفواالذينفعلوكذلك

نأعلىيقدرولايكونلاماويشاءيشاءلاماملكهفييكونأنإلىونسبوه

المطيعولاالطاعةإلىالعاصيقلبيقلبولامهتديايضلولاضالايهدي

المعصية.إلى

يقوملاالذيكالجمادوجعلوهبهوقيامهاأفعالهعننزهوهالذينوكذلك

وجعلوهومشيئتهبقدرتهبهالقائمالكلامعننزهوهالذينوكذلكفعلبه

وشبهوهكمالهصفاتعننزهوهالذينوكذلكيتكلمأنيقدرلاالذيكالأبكم

بالمعدوم.أولهاالفاقدبالناقص
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الهمهمنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

.(1)"رسولهبهووصفهنفسهبهاللهوصفلمامعطلمبطلكلحالوهذه

السلف:لدىالمسلكهذانماذجومن

:لأولالنموذج

بخلق،ليسالربكلامأنحمادبننعيمبينولقد":البخاريالإمامقالول

حي،فهوفعللهكانفمن،بالفعلإلاالميتمنالحيتعرفلاالعربوأن

.(2)"ميتفهوفعللهيكنلمومن

الضحليل:

بخلقه.تشبيههعنتنزيههبدعوىتعالىتباركالثهعنالفعلنفي:الشبهة

بخلقه؟تشبيههعنفرارآاللهعنالفعلنفيمنيلزمالنقيضر:الإلزام.

ميت.فهوفعللهيكنلممنفإن؟الموتهوذلكبنقيضرسبحانهوضفه

الساني:السموذج

سصييغ!إلنئآدتة:تعالىالثهقولفيأيضاالمريسيوادعى":الدارميقال

الأصواتيسمعأنه!15:عمرانآلأ(بآلمجببئجين!ؤآلتة!75:الحجأ(بجير

عالم:يعني(2بآليعا!!لي:قولهوأنبصر،ولاسمعبلاالألوانويعرف

:الضالالمريسيلهذافيقال،...بعينإليهمينظرولاببصريبصرهمأنهلابهم

الأصواتيسمعالحمارلأن؟الصفةهذهعلىإلهمنحالاأحسنوالكلبالحمار

.(23ه-234)المرسلةالصواعق(1)

.(85):صالعبادأفعالخلق(2)
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لإلزام:الثالثالفصل

بسمعيسمعلاأصمأعمى-بزعمك-وإلهكبعينالألوانويرىبسمع

ليسالتيوالجبالالحيطانيدرككماالصوتيدركولكنببصريبصرولا

وكيف،...-دعواكفي-يبصرولابالمشاهدةالألوانويرىأسماعلها

ذإمشبهةالمقدسةاللهبصفاتالمعرفةوأهلالسنةأهلتسميأناستجزت

فيموجودةأسماؤهاالتيبالأشياءكتابهفينفسهبهوصفبمااللهوصفوا

وبصرهوسمعهيديهفيإلهكشبهتقدوأنتتكييفبلاآدمبنيصفات

فمعبودك،؟والأقطعالأعمىفيتوهمتمامعبودكفيوتوهمتوأقطعبأعمى

لاوأصملهكلاملاوأبكملهبصرلاعأعمىمنقومجدع-دعواكفي-

المصلين،إلهبصفةهذاوليسبه،حراكلاومقعدلهيدانلاوأجذملهسمع

هؤلاءأموالمقطوعينالعميانبهؤلاءإلهكتشبيهكفيمذهباأوحشفأنت

.(1)"؟تشبيهبلانفسهبهوصفبماوصفوهأنمشبهةسميتهمالذين

الصحليل:

اللهتشبيهيستلزمإثباتهاأنبدعوىوبصرهاللهسمعحقيقةنفي:الشبهة.

بصر.ولاسمعبلاالألوانويعرفالأصواتيسمعاللهبأنوتأويلهما،بخلقه

في-فزفهو،نقيفقصدهالشبهةصاحبيلزم:بالنقيضالالزام.

نقيضفيفوقع،الكاملةبالصفاتالموصوفينبخلقهاللهتشبيهمن-زعمه

نطق.ولابصرولالهمسمعلاالنقمممنأهلبصفاتاللهوصفوهو،ذلك

.(203-1/030)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

السادسالمبحث

قضلتناباالإلزاو

الأولالمطلب

نفسهافيالشبهةبتناقضالإلزام

التناقض:تعريف

الآخر،نقضواحدكلكأنتدافعا)تتاقضالكلامان(:يقالالغة(:

.(1)رضعبإبطاليقتضيبعضهكانإذاتتاقض(كلامهو)في

مختلفين-أوقضيتينأومفردين-الأمرينأحديكونأن:واصطلاحآ

اختلاف:-المفرداتفي-التناقفوتعريف،..ضمنا.أوصريحاللآخررفعآ

الآخر.حملعدمأحدهماحمللذاتهيقتضيبحيثوالسلببالإيجابالمفردين

منلذاتهيلزمبحيثالقضيتيناختلاففهو:-القضايافي-تعريفهوأما

منالمذكورالاختلافلتحققبدولا.وبالعكس،الأخرىكذبكلصدق

الثلاثةالأمورعدافيماواتحادهماوالجهةوالكيفالكمفيالقضيتيناختلاف

.(2)المذكورة

منهايلزمشبهفبأنالشبهةصاحبإلزام:بالتناقضبالإلزاموالمراد

كلامه،مضمونأوألفاظهفيالتناقفإمافيهووقوعهأونفسها،فيتناقضها

.(2/622)المنيرالمصباحانظر:(1)

)2(انظر:دستورالعلماء)242-1/142(.
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لالزام:الثالثالفصل

نفسه،معتناقفالمرءبابمنيكونقدالشبهةفيالواقعالتناقضرهذاإنثم

بها.القائلينتناقضبابمنيكونوقد،أصولهمعتناقضهبابمنيكونوقد

يحقيخدغتر%لته!ؤتؤكأن:تعالىقولهمنأهميفالإلزاممنالنوعهذاويكتسب

دليلأالاختلافمنكتابهسلامةالثهفجعل،182الناء:(أآخيققا!يينتؤخدوأييو

عندمنليسأنهعلىدليلأغيرهفيالاختلافوجعل،اللهمنكونهصحةعلى

فسادعلىيدلالدعوىأوالدليلفيالاختلافوجودأن:ذلكومحضل،الله

طريقةأوالدليلفسادعلىأيضآيدلكما،الدعوىصاحبأوالمستدلقول

.الدعوىفسادعلىأوبهالاستدلال

المطلب:!سذاوالمراد

يضعفهاماأشدمنوذلكفيها،التناقضروجودداخلهامنيلزمالشبهةأن

وكان،العقولببدائهمردودةكانتمتناقضةنفسهافيكانتإذافإنهاويوهنها،

ذلك.ونحوالاستدلالضعفأوالفهمبقلةصاحبهاعلىشاهدآبهاالقول

المسلك:هذانماذجومن

:لأولالنموذج

الثهعلىادعىبماالجهميعلىالحجةظهرتفلما"أحمد:الإمامقال

إذافقلنا:مف،مباينولالشيءمماسغيرشيءكلفيهو:قالخلقهمعأنه

شيءكلفييكونفكيفقلنا:لا،:قالمماس؟،هوأليسمباينغيركان

فيخدعكيف،بلا:فقالالجوابيحسنفلم،؟مباينولالشيءمماسغير
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفط

.(1)"عليهموموهالكلمةبهذهالناسجهال

التحليل:

منه.مباينولالشيءمماسغيرشيءكلفيالله:الشبهة.

ذإنفسها،فيمتناقضةالشبهةهذهنفسها:فيالشبهةبتناقضالإلزام.

.!لهمباينولالغيرهمماسغيرنفسهالشيءيكونأنيعقللا

الثاني:النموذج

عنروىحنيفةأبيبنحمادبنعمرأنالمعارضفيزعم":الدارميقال

ذلكفيفبين.يروهأنيشاءكماربهميرونالجنةأهلأنحنيفةأبيعنأبيه

لأ!:قالمنإليهذهبماعلىيكونأنيحتملكلهاالأحاديثهذهصفات

تدركهلاقالواالذينونظرائهالمريسييعني1103الأنعام:1(آلأبضخرتذر!ه

فيجوز،وأفعالهآياتهيومئذيرىأنه:ذلكتفسيرأنوالآخرةالدنيافيالأبصار

غيرأوهذاأرادحنيفةأبوكانفإن،...وآياتهوأمورهأفعالهيعنيرآهيقولأن

الله.إلىوصفتهاتفسيرهاووكلناالمعانيهذهمنأرادوبمابالتهآمنافقدذلك

كلامهآخروينقضرأسهمنيخرجمايدريلاالذيالتائهلهذافيقال

تدركهلا:قالمنإليهذهبماعلىأنهكلامكأولفيادعيتقدأليس:أوله

قلتثم،رآهيقولأنفيجوزوأفعالهآياتهيرىأنهوالآخرةالدنيافيالأبصار

قبلاللهإلىالتفسيروكلتأفلا،؟اللهإلىتفسيرهاوكلنافقد:كلامكآخرفي

رجعتثمذلكمعرفةمنبدلاأنهكلامكأولفيأيضاوزعمت،؟تفسرهأن

.(41):عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

.(1)"الكلامعليكيحجرناصحلككانفلواللهإلىنكلهبللا:فقلتقولكعن

الغحليل:

منيلزمأنهالدارميالإمامبئننفسها:فيالشبهةبتناقضرالإلزام.

نفسها:فيبتناقضهايقضيانلازمانالشبهةهذه

رئهمالمؤمنينلرؤيةبتأويلهشبهففيصزحالشبهةصاحبأن-1

التفسيريجتمعفكيف،اللهإلىتفسيرهاؤكفنا:تناقففقالثم،أفعالهبرؤية

واحد؟.وقتوفيواحدمحلوالتفويففي

موقفتناقففاتخذثم،التأويلبوجوبصزحالشبهةصاحبأن-2

.!؟فيخالفهيتناقضرثمأمرآيوجبفكيف،التفويض

ورث!!!6!حح

.(941-1/921)المريسيعلىالدارمينقضر(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الضانيالمطلب

تناقضمنعليهاشتملتعقاالشبهةصاحبغفلةبيان

وجهوحدهلأنهبالذكرأفيرد!انما،قبلهالذيللمسلكتاليالمسلكهذا

تناقضرمنشبهتهفيبماالشبهةصاحبغفلةأنوذلكالنقف؟أوجهمن

يستدلكيفإذ؟الاستدلالبطريقةبالجهلنفسهعلىنفسهمنشاهدأيجعله

.!؟لذلكيتفطنأنمتناقفدونهوبما

الباطلالتناقفأومنقولهأودليلهفيعماالباطلصاحبغفلةوبيان

وقذآدئؤفيقالآمح!تيؤخآخهوقؤمةو!:تعالىبقولهعليهلاستدلالايمكن:الصريح

أفلآعقمأيثتئ:!لرثقومجيعشئثأزتييشهمآءأنإل!بهتشركولتماآخائؤلأهدلون

بعءيزذثتممايإلتؤآشركتصأنتهغؤلامخافوئمئض!رتشأتآأخائو!صف!نور!ذتت

قومفإن،181-80:الأنعام1(تغثموت!إنبهغيإلأضونآصآتفريقغقفآئس!قالتاعثتحتم

كيفإذ؟ذلكفيالصريحتناقضهمعنوغفلوا،بآلهتهمخؤفوهالمتخلأإبراهيم

أشركواأنهميخافونلاوهمتنفعولاتضرلاالتيالعاجزةآلهتهممنيخؤفونه

أعظماللهمنالخوفأوليسسلطانا؟،بهينزللمماالعظيمالقوقيالملكبالثه

.(1)!؟يزعمونالتيآلهتهممنالخوفمنوأوجب

المهمهملك:هذانماذجومن

محالكذبفإنهإليهذهبتماعندكتفسيرهماكانوإن":الدارميقال

ثممقترا،ورزقاموسعارزقالتهأنادعيتلأنككفرا،يكونأنعلىفضلا

.(262):صالرحمنالكريمتيسيرانظر:(1)
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لالزام:الثالثالفصل

فيأبداوالمقتورمبسوطينيكونانفكيفمبسوطان،جميعارزقيهإن:قلت

تزعموأنتمبسوطتانكلتيهماإن:الثهقالوكيف،؟مبسوطغيرالعربكلام

.(1)"بالتفسيروجهالتككذبكأولفهذا،؟مقتورةإحداهماأن

الصحليل:

شبهته،عليهاشتملتالتناققالذيالشبهةلصاحبالدارميالإمامبيق

اليدينر!فيكيفإذ؟التناقضهذاإدراكهعدمفيالشديدةالغفلةهذهعليهوشئع

تئم!ويمايئ(تذاةتل!:تعالىقولهيتناقففيف!رثمالمومعوالمقئر،بالرزقين

الرزقين)بمعنىاليدينبينالتناقفالواضحعنويغفل،؟بالرزق!64المائدة:أ

)الرزقانيكونفكيفالمبسوطتين،الرزقين()بمعنىواليدينوالمقتر(الموسع

.!؟نفسهالوقتفي(موسعوالآخرمقتر)أحدهماو(مبسوطين

ورث!!!6!ح!

.(14):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ال!الثالمطلب

طوائفبينالواقعالضناقضبيان

الشبهةتلكبمضمونيقولونالذينالباطلأهل

الباطل:علاماتومنواحد،ستنعلىأهلهاتفاق:الحقعلاماتمن

مبتدعةواحدةأصولإلىيرجعونأنهممعبينهمفيماوتناقضهمأهلهاختلاف

الأهواءهذهكانتلو"الشخير:بناللهعبدبنمطرفالتابعييقول،الجملةفي

كلعرفواختلفتتشعبتفلمافيه،الحق:القائللقالواحداهوىكلها

.(1)اديتفرقلاالحقأنعقلذي

ومهالك:وأوديةسبلإلىبأهلهيتشغبوالباطليفزق،ولايجمعوالحق

.!11:531!نعام(سميل!عنبكغآل!ت!سلق!قر!تئبعوأؤلاىث!تآقم!تعيمافذاعتزطى!وآن

أنهممعبينهمفيماالشبهةأصحاببتناقضالإلزامكان:تقدمماأجلمن

كانتلوإذ؟شبهتهمبطلانعلىدليلأالجملةفيعليهويتفقونبهايقولون

واحد.رجلقلبعلىولكانواواحد،منهجعلىبينهملجمعتحقآشبهتهم

المسلك:هذانماذجومن

:لأولالنموذج

.بالمعقولنقولبللا:منهمقائلفقال":الدارميقال

منه،لكممخرجلاتيهفيووقعتمالسبيلسواءعنضللتمهاهناقلنا:

فيقتصرالناسجميععندبحدودموصوفواحدلشيءليسالمعقوللأن

.(1/941)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)
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لالزام:الثالثالفصل

تباركاللهيكنولمتغد،ولمبهولقلناللناسراحةكانكذلككانولو،عليه

كلعندالمعقولفوجدنا،153:المؤمنونأ(قزصنتذتهتمبغاحرب!عتم:قالوتعالى

معشر-فرقكمفوجدنا،خالفهمماعندهموالمجهول،عليههمما:حزب

ماعندهاالمعقولأنتدعيمنكمفرقةكل:مختلفينالمعقولفي-الجقمية

.(1)"خالفهاماوالمجهول،إليهتدعو

الثاني:النموذج

العقلاء...،بينعليهامتفقمدلولهعلىالسمعدلالةإن":القيمابنقال

دليلعلىأربابهايتفقفلممدلولهعلىالعقلياتمنعارضهامادلالةوأما

علىيدلالعقلإنخصومها:أدلةفيتقولمنهمطائفةكلبلمنها،واحد

العقلدلالةفيتخالفهطائفةكلمعالسمعوأهلصحتها،علىلافسادها

قولفسادتدعيطائفةفكل،للسمعالمخالفةالطائفةتلكقولفسادعل

دعواهمفييكذبونهمولكنذلك،علىالسمعأهليصدقهمبالعقلخصومها

العقلمنبفهمفسادهاالطوائفدعوىتضمنتفقد،بالعقلقولهمصحة

.(2)"...معهموالسمعالوحيأهلوشهادةبعضعلىبعضهمبشهادة

الصحليل:

النقلعلىالعقلتقديمبشبهةقالمنكلبتناقضالقيمابنالإماماستدل

وطائفتههوعقلههوالنقليعارضالذيالعقلأنمنهمفريقكلودعوى

للنقل.العقلمعارضةفيجميعآقولهمفسادعلى،سواهممندون

.(127):صالجهميةعلىالرد(1)

.(09-ه3/409)المرسلةالصواعق(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

السابعالمبعث

لاطرادباورلإلزاا

*طراد:تعريف

كذلك،الماء:واطزدبعضا،بعضهتبعاطرادآ:الأمراطزد":يقال:لغة

أفرادهتتابعت:معناهالحذاطزد:فقولهمهذاوعلىتجزت،الأنهار:واطزدلمحب

.(1)"الأنهاركجريواحدامجرىوجرت

.الثبوتفيالتلازموهو،العلةلوجودالحكميوجبماواصطلاحآ:

القولبذلكيقولأنيلزمهفإنهمعتنةلعلةقولأقالمنأنإذآ:فالمعنى

صحةعدمعلىدليلأذلككانبهايقللمإذاوأنه،العلةتلكوجدتمتى

العلة.صحةعدمعلىأوقوله

منالتيالعلةمنهوتستخزجالشبهةصاحبكلامفييننهرفإنهثتم؟ومن

تلككانتماكلفيالعلةتلكيطزدبأنيلرمثم،الشبهةتلكقالأجلها

وإن،باطلةشبهتهأنعلىبذلكاستدلالعلةيطردلمفإن،فيهموجودةالعلة

علىشهد-عندهعقللامنأوجاهلأومكابرمنإلايقعلاوذلك-طردها

.المحالفيأوالباطلأبطلفيبالوقوعنفسه

المسلك:هذانماذجومن

.(1/921)المنيرالمصباح(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

*ول:النموذج

فبهت،؟فمخالياأتظنك:الجهميةمنلرجلالمباركبنالثهعبدقال

.(1)الرجل

التحليل:

بأنالمباركبناللهعبدفألزمهم،مكانكلفياللهإن:الجهميةيقول

أتظن:لأحدهمفقال،أجسادهمفيحتىشيءكلعلىالعمومهذايطردوا

فبهت،؟-شيءكلفياللهبأنقولكعل:أي-اللهمنخاليجسمكأن

حاذاللهأنواذعىكفرفقدنعم،:قالإنلأنهبالطرد؟الإلزامبهذاالرجل

عنه.ورجعقولهأبطلفقدلا؟:قال!ان،فيه

الثاني:النموذج

الآياتبهذهمنهاحتججناالذيالقرآنبهذاآمنفمن":الدارميقال

اللهبأنالإقرارلزمه،الرواياتهذهعنهرويناالذيالرسولهذاوصدق

غيرفإنههذاغيرقرآنافليحتمل!الا،سماواتهفوقالعرشفوقبكماله

.(2)"بهذامؤمن

التحليل:

وأرسلالقرآنأنزلالذيهواللهبأنيؤمنوالرسولبالقرآنيؤمنالذي

عنأخبرالذيهواللهبأنفيؤمن،الإيمانهذايطردأنفيلزمه،الرسول

.(31):صالعبادأفعالخلق(1)

.(70):صالجهميةعلىالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ولابالقرآنمؤمنغيرحقيقتهفيكانوإلا،بذلكويؤمنالعرشعلاستوائه

.بالرسول

الثالث:النموذج

كثيرةوأيدكثيرةأعينإثباتهذاظاهرأنالجهميفدعوى":القيمابنقال

خالقينعلىدلكثيرةوأيدكثيرةأعينإثباتعلىظاهرهدلإنفإنه،ظاهرةفرية

الجهمي-أيها-فادئج،الجمعضميرإلىمضافالأيديلفظفإن،كثيرين

كثيرةأيدظاهرهأنفدعواك!الا،متعددةلآلهةكثيرةأيدإثباتظاهرهأن

ظاهرهإنما!14القمر:(أاتي!غآب!لمحيى:قولهوكذلكالظاهر،خلافواحدةلذات

.(1)"واحدةذاتعلىلامتعددةذواتعلىكثيرةأعينبزعمك

الضحليل:

مستدلأ،التشبيهيستلزمظاهرهاعلىالصفاتإثباتأنهالرازيادعى

فألزمه.كثيرةأعينآدتهأنعلىيدلظاهرهأنفزعم؟(بآمخنتا!مخيىى:تعالىبقوله

كما-كثيرةأعينعلىيدلظاهرهكانإنالنصفإنبالاطراد،القيمابن

خالقينعلىيدذأنأيضآيلزمه-)أعين(فيالجمعبحجة؟الرازييزعم

فهل،الجمععلىالدال)نا(الجمعضميروهينفسها،بالحجة-كثيرين

النمإثباتهذاظاهرأنيذعيأن-الطردبهذاالتزامآ-الرازييستطيع

.؟كثيرينلآلهةكثيرةأعين

.(1/432)المرسلةالصواعق(1)
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الخاتمة

الخاتمة

على،والإحسانوالعطاءواسعالفضلالمتان،الجوادالكريماللهأحمد

فاتحتهمن،!اتمامهالبحثهذاإنجازمن،وأكرمبهومن،وأنعمبهتفضلما

ختامه.إلى

وصياغتهماذتهجمعفيكذوسنوات،البحثهذافيطويلسميروبعد

استنباطفيتأفلووقفات،المختلفةالعلوممصئفاتفيمتأنوتخوالي،وإخراجه

بإذن-ذلكمنمستفيدأ،والمسائلالمباحثفيالأقوالعلىوتعر!،المعاني

فأحطالمسير،بيويستقز،المطافبيينتهيعظيمآ؟وخيرأوعقيدةعلمآ-الله

خبراتوأهدي،ترحاليثمراتلأنثر؟كاهليعنحمليوأزيح،الترحالعصا

ماذته:نتائجوأبرز،وخلاصتهالبحثزبدة؟تجوالي

بسلوكوفرحآ،عقيدتهبصحةويقينآ،بالحقإيمانآالمؤمنيزيدمما-1

منهجهمفيواحدستنعلىأنهم:ركابهمولزوموالجماعةالسنةأهلمنهج

متأخرهم،مؤتلفينمتفقينومصادر،واستدلالأوتقريرآتأصيلأالاعتقادفي

فرقة.ولاشذوذولااختلافولاخلاففيهمس!يل،كمتقذمهمذلكفي

أيضآحالهمفهي؟والاستدلالوالتقريرالتأصيلفيحالهمهذهكانت!اذا

والبدعة،الأهواءأهلشبهونقضوالسنةالكتابعنوالدفاعالحقعنالذتفي

فيهاساروابتنة،ومعالم،معلومةوطرائقمنهوجة،مسالكذلكفيلهمإذ

والشبهالبدعاختلفتمهماواحد،ستنعلى-وجيلعصركلفي-جميعآ

عنالبعدبسببقبلهفيمايكنلمماجيلكلفيمنهاوجدومهما،وتفاوتت
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلج!نم

للبسوكيدهممكرهمصنوفوالبدعةالأهواءأهلحشدومهما،النبوةعهد

السنةلأهلكانذلكمنشيءكانمهما؟الأمةفيالشبهونشربالباطلالحق

النقفأصيل،فيمنهج،شبههمزيفوكش!باطلهموفضحمواجهيهمفي

وسلفها،(!)الصحابةالأمةأئمةاختطها،موخدةمتينةالرذفيومسالك

زرعةوأبيحاتموأبيوالبخاريأحمدالإمامأمثالمثلها:وعلعليهاسارثم

وقوامواللالكائيبطةوابنالآجريأمثالثم،الكنانيالعزيزوعبدوالدارمي

كثيروابنالقيموابنتيميةابنالإسلامشيخأمثالثم،الأصبهانيالسنة

وتلامذتهوأبنائهالوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخأمثالثم،والذهبي

الذهبيةالسلسلةهذهتزالولا،الأولعنالآخريختلفلالهم،والمعاصرين

الله.يشاءأنإلىممتدةوستبقىالحاضر،عصرناإلىممتدة

هي،الاستدلالفيعليهايستندونمصادروالبدعةالأهواءلأهل-2

:-الجملةحيثمن-أنواعثلاثة

.(والإجماع،والسنة،)الكتابالأصيلةالمصادر(1

والقواعد،،الأئمةوأقوالوالأثر،)القياسللأصولالتابعةالمصادر(2

.(والعقل

والوجدوالكشف،والمناماتوالحكايات)القصصالباطلةالمصادر(3

.(والعصمةلتقليدوا،والذوق

في-الأصيلةبالمصادراستدلالهمفي-والبدعةالأهواءأهلوقع-3

:-الجملةحيثمن-بأمرينوالضلالالخطأ

الاعتقاد.أبوابفيتامةصحيحةمصادرإياهااعتبارهمعدم(\
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الخاتمة

بها.الاستدلالطريقة(2

للأصولالتابعةبالمصادراستدلالهمفي-والبدعةالأهواءأهلوقع-4

:-الجملةحيثمن-بأمرينوالضلالالخطأفي-

.-أعلى-وربماالأصيلةالمصادرمصالهتفيوجعلهبعفهافيالغلو(1

بها.الاستدلالطريقة(2

في-الباطلةبالمصادراستدلالهمفي-والبدعةالأهواءأهلوقع-5

:-الجملةحيثمن-بأمرينوالضلالالخطأ

كذلك.ليستوهيللاستدلالمصادربجعلهافيهاالغلو(1

.-أعلىبل-الأصيلةالمصادرمصاففيوجعلهافيهاالغلو(2

الاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلعليهالذيوالضلالالخطأمع-6

كانسواء-بهيستدلونمصدركلمعولهم،فيهيسلكونهامناهجلهمأنإلا

ويفتعلونبالباطلالحقفيهايلبسونومسالكطرق-باطلأأمصحيحآمصدرآ

الحق.ويردونال!ئمته

سواء-الصحيحةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج-7

الآتية:المسالكيجمعه-لهاتابعةأمأصيلةمصادركانت

نفسه:فيصحيحغيربدليلالاستدلال!(1

يأتي:ماويشمل

والموضوعة.الضعيفةبالأحاديثالاستدلال+

وسيرته.!النبيأفعالمنشرعيآدليلأليسبماالاستدلال+
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

موجود.غيرمذعىبإجماعالاستدلال+

يثبت.ولايصحلابإجماعالاستدلال+

خلافه.علىوالواقع،السنةأهلإلىمنسوببإجماعالاستدلال+

به.يعتذلامنبإجماعالاستدلال+

الشبهة.صاحبطائفةبإجماعالاستدلال+

الاعتقاد.أبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال+

.والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلال+

لها.أصللاأوموضوعةأقوالأوبآثارالاستدلال+

عنها.مرجوعأواجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال+

المسألة.فيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج+

باطلة.بقواعدالاستدلال+

والعلم.السنةأهلإلىافتراكأأوخطآمنسوبةبقواعدالاستدلال+

الشرعية.للأدلةتاماستقراءعلتئنلمأوإليهاي!تقلمقواعدتقعيد+

العقليةوالمقدماتبالدلائلعنهاوالدفاعالعقائدتقريرفيالاستدلال+

الصحيحة.غير

الاعتقاد.أبوابفيالصحيحةغيرالعقليةبالأقيسةالاستدلال+

يحتمل:لاماوتحميلهوجههعنوتحريفهبتأويلهبالدليلالاستدلال(2

يأتي:ماويشمل

تحتمل.لاماالقرآنيةالآياتمعانيتحميل+
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الخاتمة

تحتمل.لاماالأحاديثمعانيتحميل+

تحتمل.لاماتحميلهاأووالأقوالالآثاربتر+

وجهها.غيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال+

.متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال+

الحادثةالمصطلحاتعلىواستدلالأ()تفسيرآورسولهاللهكلامتنزيل+

.والكلامالمنطقعلمفي

الآخر:بعضهاوتركببعضهاالأخذببعفأوبعفالأدلةضرب(3

يأقي:ماويشمل

يقابلها.مادونالواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتالاستدلال+

ببعف.بعضهاللهكتابضرب+

يقابلها.مادونالواحدةالمسألةفيالواردةبالأحاديثالاستدلال+

.بالقياسالنم!معازضة+

النص.علالقياستقديم+

قطعية.العقليةالدلائلوأن،ظئيةالنقليةالدلائلأندعوى+

العقلية.والدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوى+

منه:أولىهوالذيالدليلعلىوقؤةمرتبةالمؤخرالدليلتقديم(4

يأتي:ماويشمل

.القرآنمنبالمتشابهالاستدلال+

الحديث.منبالمتشابهالاستدلال.
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متشابهة.أومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالتم!ك.

والدفاعالعقائدتقريرفيالعقليةوالمقدماتبالدلائلالاستدلالتقديم+

والسنة.الكتابأدلةعلىعنها

الأقيسةعلىالاعتقادأبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلالتقديم+

والسنة.الكتابفيالشرعية

وجودعندالنقليةالدلائلعلىالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى.

بينهما.التعارض

بالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقفمنهجفيالسنةأهلمنهج-8

الآتية:المسالكيجمعه-لهاتابعةأمأصيلةمصادركانتسواء-الصحيحة

أصلأ:بهالمستذذالدليلصحةعدمبيان(\

يأتي:ماويشمل

.للاحتجاجصلاحيتهوعدمالأحاديثمنبهاستدذماضعفبيان+

شرعيآ.دليلأيكونأنيصلحلابهاذذت!ملاالأحاديثمنكانمابيان+

وصحته.ثبوتهعدمأوالمذعىالإجماعوجودعدمتقرير+

به.معتذبإجماعليسالمذعىالإجماعأنبيان+

الاعتقاد.أبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةبيان.

أساسآ.ومحقهالقياسوجهإبطال+

.الإمامإلىالمنسوبالقولأوالأثرصحةبإثباتالمطالبة+

بها.المستذلالقاعدةبدليلالمطالبة+
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بها.المستذلالقاعدةبمصدرالمطالبة+

العلم.أهلمنبهاالمستدلبالقاعدةقالمنبذكرالمطالبة+

عليه.بميتتمابنقضبهاذذت!ملاالقاعدةإبطال+

أجزائها.بنقضربهاذذت!ملاالقاعدةإبطال+

الاعتقاد.أبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان+

الدليل:عليهايدلالتيالصحيحةالدلالةبيان(2

يأتي:ماويشمل

المحكم.إلىالمتشابهرذ+

.العربولغةالصحيحةوالسنةبالقرآنالقرآنتفسير+

العلم.وأهلالسلفبتفاسيرالاستشهاد+

الصحيح.التوجيهبهاذذت!ملاالأحاديثتوجيه+

الدليل:فيبهاالمستذلالباطلةالدلالةإبطال(3

يأتي:ماويشمل

الشبهة.صاحبمقصودعلىبهاذذت!ملاالأحاديثدلالةعدمبيان+

.الفرقأوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير+

بحجة.ليسالخلافمجردأنتقرير+

وأالمضمونفيفسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان+

التناقض.أوالفاسدةاللوازمأوالاستدلال

الأدلةعليهائييتالتيالحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال+
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الصحيحة.غيرالعقلية

منها:وأصحأقوىدلالةأوباستدلاليالدلالةأوالاستدلالإبطال(4

يأتي:ماويشمل

المذعى.الإجماعخلافعلمنعقدالصحيحالإجماعأنتقرير+

.الإجماعمذعيشاكلةعلىهممنبمخالفةالمذعىنقفالإجماع+

النص.ذلكوبيان،النصلمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير+

الحق.خالففيماحجةلاأنهتقرير+

به.المستذذالدليلذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير+

عنالأخرىبالنصوصالأقوالأوبالآثارالباطلأهلاستدلالإبطال+

عف.المعروفالعامالمنهجأوالإمامذلك

الصحيحة.غيرالعقليةالأدلةعنتغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان+

صحيحة.عقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال+

قطعية.الصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات+

والدلائلالصحيحةالنقليةالدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات+

الصريحة.العقلية

العقليةالدلائلعلىالصحيحةالنقليةالدلائلتقديموجوبتقرير+

بينهما.التعارضوجودفيرضإذا

أهمها:من،وخصائصمزايابعدةالشبهنقضفيالسنةأهلمنهجيتميز-9

العلم:(1
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وتفصيلأ،إجمالأبالشرعالعلم"

وتفصيلأ،إجمالأبالبدعةالعلم"

الشبهة،فيهأثيرتالذيبالبابالعلم"

وباطل،حقمنالشبهةفيبماالعلم"

الشبهة،عرضفيالمسلوكةبالطريقةالعلم"

لنقضها.المسالكبأففلالعلم"

لأمانة:ا(2

الشبهة،عرضفيالأمانة"

نقلها،فيالأمانة"

والباطل،الحقمنفيهامابيانفيالأمانة"

.المعتبرةوالمسالكالصحيحةبالأدلةنقضهافيالأمانة"

:العدل!لا(

الشبهة،صاحبمرادفهمفيالعدل"

الحق.منمعهمادونباطلهعلىالردفيالعدل"

الأهواءأهلاستدلالمنهجنقضفيالمعالمبتنمنهجالسنةلأهل-01

منيناسبهاماشبهةكلفيمنهايستعملذلك،فيعامةقواعدولهم،والبدعة

صاحبها،مقصدمضمونها،،إليهتستندالذيالمصدرعرضها،طريقة:حيث

عنها.تنتجالتيالنتيجة

وسلموصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى
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والمراجعالمصادرفهرس

والحديث،القديمفيالمقالاتكتابعندالإسلاميةالفرقبينالإباضية10

.م9761هـ/1396،الأولى:الطبعة،القاهرة،وهبةمكتبةمعمر،يحىعلي

،(الكبرى)الإبانةالمذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة02

الراية،دار،معطينعسانبنرضا:تحقيق،العكبريبطةبنمحمدبناللهعبيد

.م9941هـ/5141،الثانية:الطبعة،الرياض

السجلماسي،المباركبنأحمد،الدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز03

.م2002هـ/2341،الثالثة:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار

،للبيضاويالأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىالمنهاجشرحفيالإبهاج40

،بيروت،العلميةالكتبدارالعلماء،منجماعة:تحقيق،السبكيالكافيعبدبنعلي

هـ.4541،لأولىا:لطبعةا

بنبكرأبيبنأحمد،العشرةالمسانيدبزوائدالمهرةالخيرةإتحاف.ه

.م9991هـ/0241،الرياض،الوطندار،البوصيريإسماعيل

،المندوبسعيد:تحقيق،السيوطيالرحمنعبد،القرآنعلومفيالإتقان06

.م6991هـ/6141،لأولىا:الطبعة،بيروتالفكر،دار

أبيبنمحمد،والجهميةالمعطلةغزوعلىالإسلاميةالجيوشاجتماع07

هـ.0841/9881،الأولى:الطبعة،القاهرة،القيمابنمكتبة،القيمبنبكر

أبيبنمحمد،والجهميةالمعطلةغزوعلالإسلاميةالجيوشاجتماع08

.م9841هـ/4041،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،القيمبنبكر

ضحويبنخالدالأهواء،أهلمنوالتحذيرالهجرعلىالعلماءإجماع.9

.م0002هـ/1241،الأولى:الطبعةصنعاء،الآثار،دار،الظفيري

،القاهرة،الحديثدارحزم،بنأحمدبنعلي،الأحكامأصولفيالإحكام010

هـ.4041،لأولىا:لطبعةا
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سيد.د:تحقيق،الآمديمحمدبنعلي،الأحكامأصولفيالإحكام101

هـ.4041،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،الجميلي

.بيروت،المعرفةدار،الغزاليمحمدبنمحمد،الدينعلومإحياء.21

الأعلمي،المفيد،الشيخالنعمانبنمحمدبنمحمد،الاختصاص.13

هـ.2041،بيروت

قتيبةبنمسلمبناللهعبد،الجهميةعلىوالرداللفظفيالاختلاف.14

.م9851هـ/ا554،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الدينوري

تيمية،ابنمكتبة،الشنقيطيالأمينمحمد،والمناظرةالبحثآداب.15

.جدة،العلممكتبة؟القاهرة

تحقيق:،الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبد،ومناقبهالشافعيآداب.16

.م3052هـ/4241،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الخالقعبدالغنيعبد

تحقيق:،الوهابعبدبنمحمدعليها،الأحكامتدورقواعدأربع.17

،الرياضمطابع،حجابسيد.د؟بلتاجيمحمد.د،الروميزيدبنالعزيزعبد

لأولى.ا:الطبعة،الرياض

محمد،والنبواتوالمعادالتوحيدعلىالشرائعاتفاقإلىالثقاتإرشاد.18

العلمية،الكتبدارالناشر،بإشرافالعلماءمنجماعة:تحقيق،الشوكانيعليبن

.م4981هـ/4041،لأولىا:الطبعة،بيروت

الشوكاني،محمدبنعليبنمحمد،الأصولعلمتحقيقإلىالفحولإرشاد.91

.م2991هـ/2141،الأولى:الطبعة،بيروتالفكر،دار،البدريسعيدمحمد:تحقيق

محمدمحمود:تحقيق،الزمخشريعمربنمحمود،البلاغةأساس.2.

.م1991،القاهرة،المدنيمطبعةشاكر،

مكتبةالسقا،أحمد.د:تحقيق،الرازيعمربنمحمد،التقديسأساس.12

.م9861هـ/4061،القاهرة،الأزهريةالكليات

سالم،رشادمحمد.د:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،الاستقامة.22

هـ.0341،الأولى:الطبعة،الرياضسعود،بنمحمدالإمامجامعة
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محمد:عليهوعلقلهقدم،البيهقيالحسنبنأحمد،والصفاتالأسماء023

مصر.،الأزهريةالمكتبة،الكوثريزاهد

محمدبناللهعبد:تحقيق،البيهقيالحسينبنأحمد،والصفاتالأسماء402

الأولى.:الطبعة،جدة،السواديمكتبة،الحاشدي

بندرويشبنمحمد،المراتبمختلفةأحاديثفيالمطالبأسنى.25

الكتبدارعطا،القادرعبدمصطفى:تحقيق،الشافيالبيروتيالأسنويمحمد

.م9791هـ/8141،لأولىا:الطبعة،بيروت،العلمية

تحقيق:،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الصحابةتمييزفيالإصابة026

.2141/9921،الأولى:الطبعة،بيروت،الجيلدار،البجاويمحمدعلي

منعليهاوالرد،الصفاتفيمذهبهمالمبتدعةعلهابنيالتيالأصول027

الغرباءمكتة،صوفيعطامحمدبنالقادرعبد.د،تيميةابنالإسلامشيخكلام

.م9971هـ/1841،لأولىا:الطبعة،المنورةالمدينة،الأثرية

،استانبول،الإلهياتمدرسة،البغداديطاهربنالقاهرعبد،الدينأصول.28

.م9281هـ/1!لا46،الأولىالطبعة

.بيروت،المعرفةدار،السرخسيأحمدبنمحمد،السرخسيأصول.92

،الخرجالمنار،دار،الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمد،السنةأصول.3.

هـ.1141،الأولى:الطبعة

أكبرعلي:وتعليقتصحيح،الكلينييعقوببنمحمد،الكافيأصول.31

هـ.1388،الثالثة:الطبعة،طهران،الإسلاميةالكتبدار،الغفاري

،الجوزيابندار،عثيمينبنصالحبنمحمدالتفسير،فيأصول.32

.م2008/ـه1429،الدمام

دار،العثيمينمحمدبنصالحبنمحمد،الأصولعلممنالأصول033

هـ.2641،الجوزيابن

بنمحمدبنالأمينمحمد،بالقرآنالقرآنإيفاحفيالبيانأضواء.34

للطباعةالفكردار،والدراساتالبحوثمكتب:تحقيق،الشنقيطيالجكنيالمختار

.م5991هـ/5141،بيروت،لنشروا
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مؤسسة،الفوزانفوزانبنصالحالتوحيد،كتاببشرحالمستفيدإعانة.35

.م2502هـ/2341،الثالثة:الطبعة،الرسالة

مصر.،الكبرىالتجاريةالمكتبة،الشاطبيموسىبنإبراهيم،الاعتصام.36

الهلالي،عيدبنسليم:تحقيق،الشاطبيموسىبنإبراهيم،الاعتصام.37

هـ.1241،الأولى:الطبعة،الجيزة،عفانابندار

تحقيق:،البيهقيالحسينبنأحمدالرشاد،سبيلإلىوالهدايةالاعتقاد.38

هـ.1541،الأولى:الطبعة،بيروت،الجديدةالآفاقدار،الكاتبعصامأحمد

،الرازيعمربنمحمدالدينفخر،والمشركينالمسلمينفرقاعتقادات039

.م9781هـ/1398،القاهرة،الأزهريةالكلياتمكتبة

،الرازيعمربنمحمدالدينفخر،والمشركينالمسلمينفرقاعتقادات540

الرؤفعبدطه:تأليف،والمشركينالمسلمينفرقاعتقاداتإلىالأمينالمرشد:ومعه

.م9781هـ/1398،القاهرة،الأزهريةالكلياتمكتبة،الهواريمصطفىسعد؟

أحمدبنحافظ،المنصورةالناجيةالطائفةلاعتقادالمنشورةالسنةأعلام.14

الطبعة:جدة،،السواديمكتبة،الشلبيالنصرأبومصطفى:وتعليقتخريج،الحكمي

.م9881هـ/8541،الثانية

تحقيق:،القيمبنبكرأبيبنمحمد،العالمينربعنالموقعينإعلام.42

.م9731،بيروت،الجيلدارسعد،الرؤوفعبدطه

الطبعة:،بيروت،للملايينالعلمدار،الزركليالدينخير،الأعلام043

.م9951،عشرةالحادية

تحقيق:،القيمبنبكرأبيبنمحمد،الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة.44

.م9751هـ/1395،بيروت،المعرفةدار،الثانية:الطبعة،الفقيحامدمحمد

سليمانمحمد.د،الشرعيةالأحكامعلىودلالتها"!فهالرسولأفعال.45

هـ.أ424،السادسة:الطبعة،الرسالةمؤسسةالأشقر،

الطبعة:،بيروت،الكتبعالم،القطاعابنالسعديجعفربنعلي،الأفعال640

.م9831هـ/3041،لأولىا
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ومكتبةدار،الغزاليمحمدبنمحمدبنمحمدالاعتقاد،فيالاقتصاد.47

.م9391،لأولىا:الطبعة،لبنان،الهلال

الحليمعبدبنأحمد،الجحيمأصحابلمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء480

؟الرياضالرشد،مكتبة،العقلعبدالكريمبنعرد.نا:وتعليقتحقيق،تيميةابن

.م9961هـ/1741،الخامسة:الطبعة،الرياض،والتوزيعللنشرالرياضشركة

اليحصبي،عياضبنموسىبنعياض،مسلمبفوائدالمعلمإكمال.49

.م9891هـ/9141،الأولى:الطبعة،المنصورةالوفاء،دار،إسماعيليحمى:تحقيق

بنعياضالقاضي،السماعوتقييدالروايةأصولمعرفةإلىالإلماع050

العتيقة،المكتبة؟القاهرة،التراثدارصقر،أحمدالسيد:تحقيق،اليحصبيموسى

.م0971هـ/9371،لأولىا:الطبعة،تونس

دمشق،،البينة،الحسنىمكىخلدون.د،الجفريالحبيبأيهاأينإلى.15

.م5720/ـه1428،الثانية:الطبعة

،بيروتالوفاء،مؤسسة،الطوسيالحسنبنمحمد،الطوسيالشيخأمالي.52

هـ.1041،الثانية:الطبعة

بالشيخالملقبالبغداديالنعمانبنمحمدبنمحمدعبدالله،الأمالي053

المدرسينجماعةمنشورات،الغفارياكبرعلىولياستادالحسين:تحقيقالمفيد،

قم.العلميةالحوزةفي

بنعلي.د:تحقيق،الأصبهانينعيمأبو،الرافضةعلىوالردالإمامة054

الثالثة،:الطبعة،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،الفقيهيناصربنمحمد

.م1994أهـ/415

الخيرأبيبنيحيىالأشرار،القدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصار.55

الطبعة:،الرياض،السلفأضواء،الخلفالعزيزعبدبنسعود:تحقيق،العمراني

.م9991،لأولىا

اعتنى،الأندلسيالبرعبدبنيوسفالفقهاء،الثلاثةالائمةفضائلفيالانتقاء.56

هـ.1741،الأولى:الطبعة،حلب،الإسلاميةالمطبوعاتمكتب،غدةأبوعبدالفتاح:به
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إبراهيمبنعبدالكريم،والأوائلالأواخرمعرفةفيالكاملالإنسان057

هـ.6131،الأولى:الطبعة،المصريةالأزهريةالمطبعة،الجيلي

إبراهيمبنعبدالكريم،والأوائلالأواخرمعرفةفيالكاملالإنسان058

الأولى،:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارعويضه،صلاح:تحقيق،الجيلي

.م9971هـ/1841

محمدوالألطاف،الكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفيالإنصاف059

البدر.عبدالمحسنبنعبدالرزاق:تحقيق،الصنعانيالأميرإسماعيلابن

تحقيق:،القرافيالصنهاجيإدرش!بنأحمد،الفروقأنواءفيالبروقأنوار.6.

.م9981هـ/1841،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارالمنصور،خليل

تحقيق:،البيضاويعمربناللهعبد،التأويلوأسرارالتنزيلأنوار.61

.م9961هـ/6141،بيروتالفكر،دار،حسونةالقادرعبد

الشعراني،الوهابعبد،الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار062

،بيروت،المعارفمكتبة،الشافعيمحمدالسيدسرور،الباقيعبدطه:تحقيق

.م9881هـ/8541

،جابشركتمطبعة،الجزائريالموسوياللهنعمة،النعمانيةالأنوار063

تبريز.

بنعبدالله،(السالكضياء:)ومعهمالكابنألفيةإلىالمسالكأوضح.64

النجار.عبدالعزيزمحمد:تعليق،الأنصاريهشامبنيوسف

الوزير،ابناليمانيالمرتضىنصربنمحمد،الخلقعلىالحقإيثار.65

.م9871،الثانية:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار

بهيجالشيخ:تحقيق،القزوينيالخطيب،البلاغةعلومفيالإيضاح066

.م9981هـ/9141،الرابعة:الطبعة،بيروت،العلومإحياءدار،غزاوي

تقديم:،الحسنيعجيبةبنمحمدبنأحمد،الحكمشرحفيالهممإيقاظ.67

.هرةلقاا،لمعارفادار،للهاحسبحمدأمحمد

دار،بالفلانيالشهيرنوحبنمحمدبنعصالحالأبصار،أوليهممإيقاظ.68

هـ.9831،بيروت،المعرفة
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الدينناصرمحمد:تحقيقعبيد،أبوالهرويسلآمبنالقاسم،الإيمان069

.م9831هـ/0341،الثانية:الطبعة،دمشق؟بيروت،الإسلاميالمكتب،الألباني

فضل:كتاب)ضمن"الإسلاميينمقالات"منالمعتزلةذكرباب.7.

الكعبي،البلخيمحمودبنأحمدبنالثهعبدالقاسمأبو،(المعتزلةوطبقاتالاعتزال

.م4971هـ/1393،تونس،التونسيةالدارسيد،فؤاد:تحقيق

شامة،أبوإسماعيلبنالرحمنعبد،والحوادثالبدعإنكارعلىالباعث071

.م9781هـ/1398،لأولىا:الطبعة،القاهرة،الهدىدارعنبر،أحمدعثمان:تحقيق

،بيروت،العربيالتراثإحياءالوفاء،دار،المجلسيالأنوار،بحار.72

هـ.5341،الثالثة:الطبعة

الزركشي،الثهعبدبنبهادربنمحمد،الفقهأصولفيالمحيطالبحر073

الكتبدارتامر،محمدمحمد.د:عليهوعلقأحاديثهوخرجنصوصهضبط

.م5002هـ/1241،الأولى:الطبعة،بيروت،العلمية

عادل:تحقيق،الأندلسيحيانأبويوسفبنمحمد،المحيطالبحر074

الطبعة:،بيروت،العلميةالكتبدار،معوضمحمدعليالموجود،عبدأحمد

.م2001هـ/1422الأولمط،

عبدالعزيزهشام:تحقيق،القيمبنبكرأبيبنمحمدالفوائد،بدائع.75

مكةالباز،مصطفىنزارمكتبةأحمد،أشرف؟العدويعبدالحميدعادلعطا؟

.م9961هـ/6141،الأولى:الطبعة،المكرمة

مكتبة،الفداءأبوالقرشيكثيربنعمربنإسماعيل،والنهايةالبداية076

.بيروت،المعارف

الش!كاني،عليبنمحمد،السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر077

.بيروت،المعرفةدار

عمرالكبير،الشرحفيالواقعةوالأثارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدر078

الغيط؟أبومصطفى:تحقيق،الملقنبابنالمعروفالأنصاريأحمدبنعليابن

هـ5241،لأولىا:الطبعة،الرياض،الهجرةدار،كمالبنياسر،سليمانبناللهعبد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلج!نم

محمد:تحقيق،الأندلسيالقرطبيوضاحبنمحمدعنها،والنهيالبدع079

.م0991هـ/1141،لأولىا:الطبعة،القاهرةالصفا،دار،دهمانأحمد

مطبعة،مرزوقبنحامدأبو،المخالفينعقائدمنالأشعريينبراءة.8.

.م9681هـ/1388،دمشق،العلم

أبوالجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبد،الفقهأصولفيالبرهان081

الطبعة:،المنصورةالوفاء،دار،الديبمحمودعبدالعظيم.د:تحقيق،المعالي

هـ.8141،الرابعة

تحقيق:،الزركشياللهعبدبنبهادربنمحمد،القرآنعلومفيالبرهان082

هـ.1139،بيروت،المعرفةدار،إبراهيمالفضلأبومحمد

تحقيق:السكسكي،منصوربنعباس،الأديانأهلعقائدمعرفةفيالبرهان083

.م9881هـ/0841،الأولى:الطبعةالزرقاء،المنار،مكتبة،العموشعليبسام.د

سليمانموسى.د:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالمرتاد،بغية.84

هـ.8041،الأولى:الطبعة،والحكمالعلوممكتبة،الدويش

صحيحمختصر)شرحعليهاماولهامابمعرفةوتحليهاالنفوسبهجة.85

هـ.1353،لأولىا:الطبعة،الأندلسيجمرةأبىبناللهعبد،(البخاري

بنالحليمعبدأحمد،الكلاميةبدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيان.86

المكرمة،مكة،الحكومةمطبعة،قاسمبنالرحمنعبدبنمحمد:تحقيق،تيمية

هـ.أ392،الأولى:الطبعة

،الزبيديالحسينيمرتضىمحمد،القاموسجواهرمنالعروستاج.87

الهداية.دار،المحققينمنمجموعة:تحقيق

عثمانبنأحمدبنمحمد،والأعلامالمشاهيرووفياتالإسلامتاريخ.88

الأولى،:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،السلامعبدعمر.د:تحقيق،الذهبي

.م9871هـ/7041

مصطفىعلي،المسلمينعندالكلامعلمونشأةالإسلاميةالفرقتاريخ.89

.م9851،الثانية:الطبعة،المصريةالأنجلومكتبة،الغرابي
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.م9871،العربيالفكردار،زهرةأبومحمد،الإسلاميةالمذاهبتاريخ.9.

محب:تحقيقعساكر،بناللههبةبنالحسنبنعلي،دمشقتاريخ.91

.م9951،بيروتالفكر،دار،غرامةبنعمرسعيدأبيالدين

تحقيق:،الدينوريقتيبةبنمسلمبنعبدالله،الحديثمختلفتأويل.92

.م9721هـ/1393،بيروت،الجيلدارالنجار،زهريمحمد

الثالثة،:الطبعة،الاعتصامدار،أيوبحسن،الإسلاميةالعقائدتبسيط.93

.م9781هـ/1398

،الفيروزآبادييوسفبنعليبنإبراهيم،الفقهأصولفيالتبصرة094

هـ.0341،الأولى:الطبعة،دمشقالفكر،دارهيتو،حسنمحمد.د:تحقيق

المظفرأبو،الهالكينالفرقعنالناجيةالفرقةوتمييزالدينفيالتبصير095

الكتب،عالم،الحوتيوسفكمال:تحقيق)شهفور(،الإسفرايينيمحمدبنطاهر

.م9831هـ/3541،لأولىا:الطبعة،بيروت

المكتبة،الأصفهانيالديباجيأحمد،الشيعةتصانيفإلىالذريعةتبويب.96

.ش2531هـ/.ق3931،لأولىا:الطبعة،طهران،لإسلاميةا

تحقيق:،المصريالهائممحمدبنأحمد،القرآنغريبتفسيرفيالتبيان097

.م9921هـ/2141،لأولىا:الطبعةمصر،بطنطا،للتراثالصحابةدارأنور،فتحي

أحمد.د:وتعليقتحقيق،المقريزيعليبنأحمدالمفيد،التوحيدتجريد.98

.القاهرةللنشر،الكتابمركز،الجميليالسيد.د؟السايح

الردود(،مجموعة)ضمنالتفسير،فيالصابونيمختصراتمنالتحذير990

هـ.4141،لأولىا:الطبعة،الرياض،العاصمةدارزيد،أبوبكربناللهعبد

طارق:تحقيق،الشوكانيعليبنمحمد،السلفمذاهبفيالتحف0001

.م9881هـ/8041،الثانية:الطبعة،بيروت،الهجرةدارالسعود،

،مهديآلمهديبنفالح،التدمريةالرسالةشرحالمهديةالتحفة1001

هـ.5041،الثانية:الطبعة،الرياض،الحرمينمكتبة
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،الجوزيبنمحمدبنعليبنعبدالرحمن،الخلافأحاديثفيالتحقيق2010

الأولى،:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،السعدنيالحميدعبدمسعد:تحقيق

،للزمخشريالكشافتفسيرفيالواقعةوالآثارالأحاديثتخريج.531

دارالسعد،الرحمنعبدبناللهعبد:تحقيق،الزيلعيمحمدبنيوسفبناللهعبد

هـ.4141،الأولى:الطبعة،الرياض،خزيمةابن

تيمية=بنعبدالحليمبنأحمد،(الفتاوىمجموع:)ضمنالتدمرية4001

.الفتاوىمجموع

الأنصاريأحمدبنعليبنعمر،المنهاجأحاديثإلىالمحتاجتذكرة.501

الإسلامي،المكتب،السلفيالمجيدعبدحمدي:تحقيق،الملقنبابنالمعروف

.م4991،لأولىا:الطبعة،بيروت

الفتنيالهنديعليبنطاهرمحمد،الموضوعاتتذكرة.651

،الكلاباذيإبراهيمبنإسحاقبنمحمد،التصوفأهللمذهبالتعرف7010

.م6002هـ/7241،لثانيةا:لطبعةا،بيروت،صادردار

.(للغزاليالدينعلومإحياءبكتاب)ملحقلإحياءابفضائللأحياءاتعريف.801

،الأبياريإبراهيم:تحقيق،الجرجانيعليبنمحمدبنعلي،التعريفات9010

.5541،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار

،الرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد،حاتمأبيابنتفسير.110

صيدا.،العصريةالمكتبة،الطيبمحمدأسعد:تحقيق

تحقيق:،زمنينأبيبنالثهعبدبنمحمد،زمنينأبيابنتفسير.111

الطبعة:،القاهرة،الحديثةالفاروقالكنز،مصطفىبنمحمد؟عكاشةبنحسين

.م0220هـ/1423،الأولى

،بيروتالفكر،داركثير،بنعمربنإسماعيل،العظيمالقرآنتفسير.211

هـ.1041
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الكاظم،محمد:تحقيق،الكوفيإبراهيمبنفرات،الكوفيفراتتفسير.131

الثانية.:الطبعة،إيرانوالنشر،الطباعةمؤسسة

محمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع)ضمنالتدمريةتقريب.411

دار،السليمانناصربنفهد:وترتيبجمع،(العقيدةفتاوى،العثيمينصالحابن

.م9961هـ/6141،الأولى:الطبعة،الرياض،الجريسيمؤسسة؟الرياضالثريا،

عادل:بعناية،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،التهذيبتقريب.115

.م9961هـ/6141،لأولىا:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسةمرشد،

دراسة،الحنبليحاجأميرابنمحمدبنمحمدوالتحبير،التقرير0116

الأولى،:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارعمر،محمدمحمودعبدالله:وخقيق

.م1999/ـه1419

،بيروتالفكر،دار،الحاجأميرابن،الأصولعلمفيوالتحريرالتقرير1710

.م1996هـ/1417

السيد.د:تحقيق،الجوزيبنعليبنالرحمنعبد،إبليستلبيس.118

.5041/9851،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،الجميلي

بنعليبنأحمدالكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص9101

.م9891هـ/ا914،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،العسقلانيحجر

بناللهعبدبنيوسفوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد5012

،البكريالكبيرعبدمحمد؟العلويأحمدبنمصطفى:تحقيق،النمريالبرعبد

هـ.1387،المغرب،الإسلاميةوالشؤونالأوقافعموموزارة

الرحمنعبدبنأحمدبنمحمد،والبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه1210

،للتراثالأزهريةالمكتبة،الكوثريالحسنبنزاهدمحمد:تحقيق،الملطي

.م9771،الثانية:الطبعة،القاهرة

سالمبنالمجيدعبد،الإسلامفيذلكوحكموالمنجمونالتنجيم0122

.م9981هـ/9141،الثانية:الطبعة،الرياض،السلفأضواء،المشعبي
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يحيىبنعبدالرحمن،الأباطيلمنالكوثريتأنيبفيوردلماالتنكيل2310

الكتبدار،حمزةعبدالرزاقمحمد؟الألبانيالدينناصرمحمد:تحقيق،المعلمي

.القاهرة،السلفية

إبراهيمباعتناء:،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،التهذيبتهذيب.124

.م6991هـ/6141،لأولىا:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسةمرشد،عادل؟الزيبق

مرعب،عوضمحمد:تحقيق،الأزهريأحمدبنمحمد،اللغةتهذيب.521

.م1002،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار

المكتبة،الجزائريصالحبنطاهرالأثر،أصولإلىالنظرتوجيه.126

.المنورةالمدينة،العلمية

ونسقها:بينهاآلف،الألبانيالدينناصرمحمد،وأحكامهأنواعهالتوسل2710

الثالثة.الطبعة،الإسلاميالمكتب،العباسيعيدمحمد

المجموعة)ضمنالناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافيةتوضيح.281

بنصالحمركز،السعديناصربنالرحمنعبد،(سعديابنلمؤلفاتالكاملة

.م9921هـ/1241،الثانية:الطبعة،عنيزة،الثقافيصالح

أوليوتذكرةالعراقأهلجوابفيالخلاقتوحيدعنالتوضيح0129

بنمحمدبنعبداللهبنسليمان،الوهابعبدبنمحمدالشيخطريقةفيالألباب

.م9841هـ/4541،الأولى:الطبعة،الرياض،طيبةدار،الوهابعبد

تحقيق:،المناويالرؤوفعبدمحمد،الضعاريفمهماتعلالشوقيف0130

هـ.0141،الأولى:الطبعة،بيروتالمعاصر،الفكردار،الدايةرضوانمحمد.د

بناللهعبدبنسليمانالتوحيد،كتابشرحفيالحميدالعزيزتيسير.131

،بيروت،الاسلاميالمكتب،الشاويشزهير:وتحقيقدراسة،عبدالوهاببنمحمد

.م2052هـ/3241،لأولىا:الطبعة،دمشق

ناصربنالرحمنعبد،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير.132

.م0002هـ/1421،بيروت،الرسالةمؤسسة،السعدي
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المجموعة)ضمن،القرآنتفسيرخلاصةفيالمناناللطيفتيسير.133

بنصالحمركز،السعديناصربنعبدالرحمن،(سعديابنلمؤلفاتالكاملة

.م9921هـ/2141،الثانية:الطبعة،عنيزة،الثقافيصالح

طبعة:عنمصورة)طبعةالفكردارالبستي،حبانبنمحمد،الثقات0134

الأولى،:الطبعة،الدكنآبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرةمجلسمطبعة

.(م9831هـ/3041

الفكر،دار،الطبريجريربنمحمد،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع.135

هـ.5041،بيروت

الرحمنعبد،الكلمجوامعمنحديثاخمسينشرحفيوالحكمالعلومجامع.136

هـ.8041،لأولىا:الطبعة،بيروت،المعرفةدار،الحنبليرجببنأحمدابن

الكتبدار،النمريالبرعبدبنيوسف،وفضلهالعلمبيانجامع.137

هـ.1398،بيروت،العلمية

تحقيق:،القرطبيبكرأبيبنأحمدبنمحمد،القرآنلأحكامالجامع1380

هـ.ا372،الثانية:الطبعة،القاهرة،الشعبدار،البردونيالعليمعبدأحمد

بعلبكي،منيررمزي:تحقيقدريد،بنالحسنبنمحمد،اللغةجمهرة.139

لأولى.ا:الطبعة

لوح،أحمدمحمد.د،الإسلاميةالعقيدةعلىالفاسدالتأويلجناية.أ54

.م9971هـ/أ184،الأولى:الطبعةالخبر،،عفانابندار

عبدبنالحليمعبدأحمد،المسيحدينبدلطلمنالصحيحالجواب0141

مصر.،المدنيمطبعة،المدنيصبحسيدعلي:تحقيق،تيميةبنالسلام

دار،القيمبنبكرأبيبنمحمد،الأفراحبلادإلىالأرواححادي.142

.بيروت،العلميةالكتب

دار،القيمبنبكرأبيبنمحمدداود،أبيسننعلىالقيمابنحاشية.431

هـ.أ514،الثانية:الطبعة،بيروت،العلميةالكتب

،السنديعبدالهاديبنالديننور،ماجهابنسننعلىالسنديحاشية.441

.م9971هـ/أ184،الثانية:الطبعة،بيروت،المعرفةدارشيحا،مأمونخليل:تحقيق
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التيميالفضلبنمحمدابنإسماعيل،المحجةبيانفيالحجة0145

الثانية،:الطبعة،الرياض،الرايةدار،المدخليربيعبنمحمد:تحقيق،الأصبهاني

.م1999/ـه1419

تحقيق:،الرازيالمختاربنالمظفربنمحمدبنأحمد،القرآنحجج.461

.م9821هـ/2041،الثانية:الطبعة،بيروت،العربيالرائددار،المحمصانيعمرأحمد

،الأنصاريزكريابنمحمدبنزكريا،الدقيقةوالتعريفاتالأنيقةالحدود4710

هـ.1141،الأولى:الطبعة،بيروتالمعاصر،الفكردار،المباركمازن.د:تحقيق

هـ.9041،الخليليحمدبنأحمد،الدامغالحق4810

المدخلي،ربيعمحمد.د،اللهأفعالفيوالتعليلالحكمة9410

.الكبرىالإسلاميةالمكتبة،الخميني،الإسلاميةالحكومة0510

الأصبهاني،عبداللهبنأحمدنعيمأبوالأصفياء،وطبقاتالأولياءحلية.151

.م9851هـ/5041،الرابعة:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار

بنعبدالعزيز،القرآنبخلققالمنعلالردفيالاعتذاروالحيدة0152

العلوممكتبة،الفقيهيناصربنمحمدبنعلي.د:عليهوعلقحققه،الكنانييحمى

.المنورةالمدينة،والحكم

تحقيق:،الترمذيالحكيمالحسنبنعليبنمحمدالأولياء،ختم.ا53

.بيروت،الكاثوليكيةالمطبعة،يحيىإسماعيلعثمان

شرفبنيحيى،الإسلاموقواعدالسننمهماتفيالأحكامخلاصة.451

،بيروت،الرسالةمؤسسة،الجملإسماعيلحسين:أحاديثهوخرجحققه،النووي

.م1997هـ/1418،الأولى:الطبعة

تحقيق:،البخاريإسماعيلبنإبراهيمبنمحمدالعباد،أفعالخلق.551

.م9781هـ/1398،الرياض،السعوديةالمعارفدار،عميرةعبدالرحمن.د

،بيروتالفكر،دار،السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبدالمنثور،الدر5610

.م1993

تحقيق:،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،والنقلالعقلتعارضدرء.157

.م9971هـ/1741،بيروت،العلميةالكتبدار،عبدالرحمناللطيفعبد
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؟القاهرةحزم،ابندارنظير،إلهيإحسان،التصوففيدراسات.158

.م0802هـ/2941،الأولى:الطبعة،الرياض،السلامبيتمكتبة

أحمد.د،(والشيعة)الخوارجالمسلمينتاريخفيالفرقعندراسة.159

،الرياض،الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزجلي،أحمدمحمد

.م9881هـ/8041،الثانية:الطبعة

ناصرأحمد.د:تحقيقحزم،بنأحمدبنعلي،اعتقادهيجبفيماالدرة0610

الأولى،:الطبعةمصر،،المدنيمطبعة،موسىالزحمنعبدسعيد.دالحمد،

.م9881هـ/8541

العسقلاني،حجربنعليبنأحمد،الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر1610

أباد،حيدر،العثمانيةالمعارفدائرةمجلسعبدالمعيد،محمد:مراقبة/تحقيق

.1972هـ/1392،الثانية:الطبعة

بنالنبيعبد،الفنوناصطلاحاتفيالعلومجامعأوالعلماءدستور.162

الكتبدار،فحصهانيحسن:الفارسيةعباراتهعربنكري،الأحمدالرسولعبد

.م0002هـ/1241،لأولىا:الطبع!،لبنان،العلمية

الشنقيطي،الأمينمحمد،الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفع.163

هـ0421،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالتاريخمؤسسة،السلامعبدعمربه2اعتنى

السيدمحمد.د:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالتفسير،دقائق.م64

هـ.4041،الثانية:الطبعة،دمشق،القرآنعلوممؤسسةالجليند،

الدكتور/:تحقيق،البيهقيعليبنالحسينبنأحمد،النبوةدلائل.165

الأولى،:الطبعة،للتراثالرياندار؟العلميةالكتبدارقلعجى،المعطىعبد

.م9881هـ/8041

بنعليبنإبراهيم،المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج6610

.بيروت،العلميةالكتبدار،المالكياليعمريفرحونبنمحمد

هـ.7513،القاهرة،التراثمكتبة،خانحسنصديق،الخالصالدين6710
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اللهعبد،والمبتدعينللسنةالمخالفةوسبعينالثنتينالفرقمذاهبذكر.681

المدينة،البخاريدار،الدويشسليمانبنموسى.د:تحقيق،اليافيأسعدابن

هـ.0141،لأولىا:الطبعة،بريدة،المنورة

بنبدر:تحقيق،المقدسيقدامةبنأحمدبناللهعبد،التأويلذم.169

هـ.6541،لأولىا:لطبعةا،لكويتا،لسلفيةاارلدا،لبدراللهاعبد

تحقيق:،الهرويالأنصاريمحمدبناللهعبد،وأهلهالكلامذم.175

هـ1841،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،الشبلالعزيزعبدالرحمنعبد

.م1998/

العتيبي،رفاعبنسهل.د،والمخالفينوالجماعةالسنةأهلعندالرؤى1710

.م9002هـ/0431،لأولىا:الطبعة،الرياض،أشبيلياكنوز

علي.د.أ،الدامغبالحقالمسمىالخليليكتابعلىالبالغالقويمالرد1720

النبوية.المدينةالمآثر،دار،الفقيهيناصرمحمدابن

عبدالرحمن:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،الأخنائيعلىالرد1730

.القاهرة،السلفيةالمطبعة،المعلمييحيىابن

اللهعبد:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،البكريعلىالرد0174

هـ.1741،الأولى:الطبعة،الرياض،الوطندار،السهلي

بدر:وتخريجتقديم،الدارميسعيدبنعثمان،الجهميةعلىالرد0175

.م9951هـ/6141،الثانية:الطبعة،الكويتالأثير،ابندارالبدر،

محمد:تحقيق،الشيبانيحنبلبنأحمد،والجهميةالزنادقةعلىالرد0176

هـ.أ393،القاهرة،السلفيةالمطبعةراشد،حسن

الردود(،مجموعة)ضمنالإسلامأصولمنالمخالفعلىالرد0177

هـ.4141،لأولىا:الطبعة،الرياض،العاصمةدارزيد،أبوبكربنعبدالله

.بيروت،المعرفةدار،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،المنطقيينعلىالرد1780

أحمدبنمحمد.د،الصوفيةوأباطيلحججدحضفيالعلميةالردود1790

.م0302هـ/4241،الأولى:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبةالجوير،
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منها،السلفوموقفوالبدعوالافتراقالأهواءفيودراساترسائل.180

هـ4231،الثانية:الطبعة،الرياض،الوطندار،العقلعبدالكريمبنناضرد201

وزارة،لأولى:الطبعة،الدهلويالغنيعبدبنإسماعيلالتوحيد،رسالة.م81

هـ.1741،السعوديةالعربيةالمملكةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤون

تحقيق:،القاسمأبوالقشيريهوزانبنعبدالكريم،القشيريةالرسالة1820

الحديثة.الكتبدار،الشريفبنمحمودمحمود؟عبدالحليم.د

عبيداللهللدبوسي(،النظرتأسيس:بكتاب)ملحقةالأصولفيرسالة.183

الكلياتمكتبة،بيروت،زيدونابندار،القبانيمصطفى:تحقيق،الكرخيالحسينابن

.لقاهرةا،هريةزلأا

هـ1358شاكر،محمدأحمد:تحقيق،الشافعيإدرش!بنمحمد،الرسالة4810

.م9391/

الألوسي،محمود،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح.185

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار

،بيروت،العلميةالكتبدار،القيمبنبكرأبيبنمحمد،الروح0186

.م1975هـ/1395

تحقيق:،المقدسيقدامةبنأحمدبناللهعبدالمناظر،وجنةالناظرروضة.871

هـ1314،الأولى:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة،النملةعليبنالكريمعبد.د

.م9931/

الإسلامية،دارالكتب،الكلينييعقوببنمحمد،الكافيمنالروضة1880

هـ.5371،الخامسة:الطبعة

،(سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعة)ضمنالناضرةالرياض0189

.م9921هـ/2141،الثانية:الطبعة،عنيزة،الثقافيصالحبنصالحمركز

المكتب،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالتفسير،علمفيالمسيرزاد.091

هـ.4041،الثالثة:الطبعة،بيروت،لإسلاميا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلجم!نم

تحقيق:،الأزهريأحمدبنمحمد،الشافيألفاظغريبفيالزاهر9110

الأولى،:الطبعة،الكويت،الإسلاميةوالشئونالأوقافوزارة،الألفيجبرمحمد.د

هـ.1399

تحقيق:،الأنباريالقاسمبنمحمد،الناسكلماتمعانيفيالزاهر9201

.م9921هـ/2141،لأولىا:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،صالححاتم.د

منعدد،الألبانيالدينناصرمحمد،الصحيحةالأحاديثسلسلة.193

الناشرين.

منعدد،الألبانيالدينناصرمحمد،الضعيفةالأحاديثسلسلة.194

الناشرين.

الزهراني،عطية.د:تحقيق،الخلالهارونبنمحمدبنأحمد،السنة9510

.9891هـ/5141،لأولىا:الطبعة،الرياض،الرايةدار

القحطاني،سالمسعيدمحمد.د:تحقيق،حنبلبنأحمدبناللهعبد،السنة9610

هـ.6041،الأولى:الطبعة،الدمام،القيمابندار

المكتب،السباعيمصطفى.د،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة9710

هـ.1396،الثالثة:الطبعة،بيروت،لإسلاميا

دارحميد،آلاللهعبدبنسعد.د:تحقيقمنصور،بنسعيد،السنن0198

هـ.4141،الأولى:الطبعة،الرياض،العصيمي

الدولية،الأفكاربيتداود،أبوالسجستانيالأشعثبنسليمان،السنن9910

.عضان

زمرلي؟أحمدفواز:تحقيق،الدارميالرحمنعبدبنعبدالله،السنن5502

هـ.7541،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،السبعخالد

المدني،هاشماللهعبدالسيد:تحقيق،الدارقطنيعمربنعلي،السنن1502

.م6691هـ/3861،بيروت،المعرفةدار

.عخان،الدوليةالأفكاربيت،الترمذيعيسىبنمحمد،السنن2002
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دارشيحا،خليل:تحقيق،القزوينيماجهبنيزيدبنمحمد،السنن0302

.م9971هـ/8141،الثانية:الطبعة،بيروت،المعرفة

شعيب:تحقيق،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالنبلاء،أعلامسير.402

التاسعة،:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الباحثينمنمجموعة؟الأرناؤوط

هـ.1413

طه:تحقيق،الحميريأيوببنهشامبنعبدالملك،النبويةالسيرة5002

هـ.1141،الأولى:الطبعة،بيروت،الجيلدارسعد،الرؤوفعبد

علي،(القيمابننونيةعلى)الردزفيلابنعلىالردفيالصقيلالسيف6002

بنزاهدلمحمدالقيمابننونيةعلالردتكملة:ومعه،السبكيالكافيعبدابن

.م9371هـ/1356،الأولىالطبعةمصر،،السعادةمطبعة،الكوثريالحسن

مزروعة،محمدمحمودد.أ،النبويةالسنةحولالقرآنيينشبهات.207

الشؤونوزارة،المنورةبالمدينةالشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

والإرشاد.والدعوةوالأوقافالإسلامية

لطباعةفهدالملكمجمعمحمود،معلمعثمان.د،القرآنيينشبهات.082

والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارة،المنورةبالمدينةالشريفالمصحف

.درشالإوا

الإسلاميةالشئونوزارة،عفيفيالرزاقعبد،السنةحولشبهات.592

هـ.5241،الأولى:الطبعةوالإرشاد،والدعوةلأوقافوا

الكريمتيسيرمنالخامسبالجزء)ملحقالحسنىاللهأسماءشرح.521

،عنيزة،الثقافيصالحبنصالحمركز،السعديناصربنالرحمنعبد،(الرحمن

.م1992هـ/1412،الثانية:الطبعة

منصوربنالحسنبناللههبة،والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح.112

هـ.2041،الرياض،طيبةدار،حمدانسعدأحمد.د:تحقيق،اللالكائي

تحقيق:أحمد،بنالجبارعبدالقاضي،الخمسةالأصولشرح.212

.م9961هـ/أ614،الثالثة:الطبعة،وهبةمكتبة،عثمانالكريمعبد.د
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بنإبراهيمأحمد،المغربيالتلمسانيمدينلأبيالغوثيةالحكمشرح.132

.م8502هـ/4281،الأولى:الطبعة،القاهرة،العربيةالآفاقدار،الصديقيعلان

محمد.د:تحقيق،البربهاريخلفبنعليبنالحسن،السنةشرح.214

هـ.8841،الأولى:،الطبعةالدمام،القيمابندار،القحطانيسالمسعيد

؟الأرناؤوطشعيب:تحقيق،البغويمسعودبنالحسين،السنةشرح.512

هـ0341،الثانية:الطبعة،بيروت،دمشق،الإسلاميالمكتب،الشاويشزهيرمحمد

.م9831/

إبراهيم:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،الأصفهانيةالعقيدةشرح.612

هـ.5141،الرياضالرشد،مكتبة،الأولى:الطبعة،سعيداي

الإسلامي،المكتب،الحنفيالعزأبيابنالطحاوية،العقيدةشرح.217

هـ.1139،الرابعة:الطبعة،بيروت

العثيمين،الصالحمحمد،تيميةابنالإسلاملشيخالواسطيةالعقيدةشرح.182

هـ.1741،الرابعة:الطبعة،الدمام،الجوزيابندار،الصميلسعد:وعنايةتخريج

،هراسخليلمحمد،تيميةابنالإسلاملشيخالواسطيةالعقيدةشرح.912

الأولى،:الطبعةوالإرشاد،والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسة

.م1992هـ،1413

الحنبلي،الفتوحيالنجارابنأحمدبنمحمدالمنير،الكوكبشرح.022

.م5981هـ/0541،دمشقالفكر،دار،الزحيليمحمد.د؟حمادنزيه.د:تحقيق

البكريبطالبنالملكعبدبنخلفبنعلي،البخاريصحيحشرح.122

هـ2341،الثانية:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة،إبراهيمبنياسر:تحقيق،القرطبي

.م0302/

العلمية،الكتبدار،النوويشرفبنيحيى،مسلمصحيحشرح.222

.م9811هـ/1041،بيروت

دراسة،الشيخآل!إبراهيمبنمحمد،الشبهاتكشفكتابشرح.223

بنالرحمنعبدبنمحمدنفقةعلىطبع،قاسمبنالرحمنعبدبنمحمد:وتحقيق

هـ.9141،لأولم!ا:الطبعة،قاسم
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،الطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأبوالآثار،مشكلشرح.224

هـ0841،الأولى:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسةالأرنؤوط،شعيب:تحقيق

.م9871/

له:وقدمحققه،الطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدالآثار،معانيشرح.522

وأحاديثه:وأبوابهكتبهورقمراجعه،الحقجادسيدمحمدالنجار؟زهريمحمد

.م9941هـ/4141،الأولى:الطبعة،الكتبعالم،المرعشليعبدالرحمنيوسفد

عبيدالله،(الصغرى)الإبانةوالديانةالسنةأصولعلىوالإبانةالشرح0226

والحكم،العلوممكتبة،معطينعسانرضا:تحقيق،العكبريبطةبنمحمدابن

.م2002هـ/2341،لأولىا:الطبعةسوريا،،والحكمالعلومدار؟المدينة

قحقيق:،البغداديالخطيبعليبنأحمد،الحديثأصحابشرف.227

النبوية.السنةإحياءدار،اوغليسعيدمحمد.د

عمربناللهعبد.د:تحقيقالآجري،الحسينبنمحمد،الشريعة0228

.م9991هـ/0421،الثانية:الطبعة،الرياض،الوطندار،الدميجي

السعيدمحمد:تحقيق،البيهقيالحسينبنأحمد،الإيمانشعب.229

هـ.5141،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،بسيوني

الكتبدار،اليحصبيعياضالقاضي،المصطفىحقوقبتعريفالشفا0023

هـ.5041،بيروت،لعلميةا

بنمحمد،والتعليلوالحكمةوالقدرالقفماءمسائلفيالعليلشفاء.231

هـ.1398،بيروتالفكر،دار،الحلبيالدينبدرمحمد:تحقيق،القيمبنبكرأبي

الرزاقعبدد.أ،العقيدةتوضيحفيوجهودهسعديبنعبدالرحمنالشيخ0232

.م0991هـ/ا114،الأولى:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبةالعباد،المحسنعبدابن

الطبعة:،لندنالفجر،مؤسسة،التيجانيمحمد،السنةأهلهمالشيعة0233

هـ.2341،العاشرة

يحمية،بنالحليمعبدبنأحمدالرسولى،شاتمعلىالمسلولالصارم0234

حزم،ابندار،شودريأحمدكبيرمحمد؟الحلوانيعمراللهعبدمحمد:تحقيق

هـ.1741،بيروت
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تحقيق:،عبدالهاديبنمحمد،السبكيعلىالردفيالمنكيالصارم0235

الإسلامية.التوعيةمكتبة،الأنصاريمحمدبنإسماعيل

،بيروت،للملايينالعلمدار،الجوهريحمادبنإسماعيل،الصحاح0236

.0991،الرابعة:الطبعة

البستي،حاتمأبوحبانبنمحمد،بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح.237

هـ1414،الثانية:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسةالأرنؤوط،شعيب:تحقيق

.م9931/

محمد.د:تحقيق،خزيمةبنإسحاقبنمحمد،خزيمةابنصحيح.238

.م5971هـ/أ539،بيروت،الإسلاميالمكتب،الأعظميمصطفى

.د:وترقيمضبط،البخاريإسماعيلبنمحمد،البخاريصحيح.239

الخامسة،:الطبعة،دمشق،اليمامة؟بيروت؟دمشقكثير،ابندارالبغا،مصطفى

.م9931هـ/4141

المكتب،الألبانيالدينناصرمحمد،وزيادتهالصغيرالجامعصحيح.042

.م9861هـ/6041،الثانية:الطبعة،دمشق؟بيروت،لإسلاميا

الإسلامية،المكتبة،الألبانيالدينناصرمحمد،النبويةالسيرةصحيح.142

هـ.1241،لأولىا:الطبعة،عمان

التربيةمكتب،الألبانيالدينناصرمحمد،ماجهابنسننصحيح.242

.م9881هـ/8041،الثالثة:الطبعة،الرياض،الخليجلدولالعربي

محمد:تحقيق،النيسابوريالقشيريالحجاجبنمسلم،مسلمصحيح.432

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الباقيعبدفؤاد

هـ.4141،بيروت،الجيلدار،تقيمحمدميرزاالأبرار،صحيفة.442

سالم،رشادمحمد:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالصفدية،0245

هـ.1241،الرياض،الفضيلةدار
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محمدبنأحمد،والزندقةوالضلالالرفضأهلعلىالمحرقةالصواعق6402

محمدكامل،التركياللهعبدبنالرحمنعبد:تحقيق،الهيتميحجربنعليابن

.م9971هـ/1741،لأولىا:الطبعة،الرسالةمؤسسة،الخراط

بنسليمان،الشاميةالداحفةالشبهعلىالشهابيةالمرسلةالصواعق4702

.الرياض،العاصمةدار،البرجسالكريمعبد:تحقيق،سحمان

بنبكرأبيبنمحمد،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق0248

العاصمة،دار،اللهالدخيلمحمدبنعلي.د:وتعليقوتخريجتحقيق،القيم

.م9981هـ/1841،الثالثة:الطبعة،الرياض

السهسواني،بشيرمحمد،دحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة.492

.م9671هـ/1386،الرابعة:الطبعة،الرياض،القصيممطابع

،سحمانبنسليمان،المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء0025

إدارةرئاسة،الكريمعبدبنناصربنبرجسبنالسلامعبد:وتحقيقدراسة

.م9921هـ/4141،الخامسة:الطبعة،الرياضوالإفتاء،العلميةالبحوث

الملقن.ابنالمصريأحمدبنعليبنعمرالأولياء،طبقات.125

الفقي،حامدمحمد:تحقيق،يعلىأبيبنمحمد،الحنابلةطبقات.252

.بيروت،المعرفةدار

اللطيفعبدبنأحمدبنأحمد،والإخلاصالصدقأهلالخواصطبقات.532

مصر.الميمنية،المطبعة،الزبيديالشرجي

السبكي،الكافيعبدبنعليبنالدينتاج،الكبرىالشافعيةطبقات.254

الطبعة:هجر،دارالحلو،محمدالفتاحد.عبد؟الطناحيمحمدمحمود.د:تحقيق

هـ.1341،الثالثة

السلمي،عبدالرحمنأبومحمدبنالحسينبنمحمد،الصوفيةطبقات.552

.م9971هـ/1841،الثالثة:الطبعة،القاهرة،الخانجيمكتبة
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الأخيار(،طبقاتفيالأنواربلواقح)المسماةالكبرىالطبقات0256

خليل:تحقيق،المواهبأبوبالشعرانيالمعروفعليبنأحمدبنالوهابعبد

.م9971هـ/1841،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارالمنصور،

دار،الزهريالبصريمنيعبنسعدبنمحمد،الكبرىالطبقات0257

.بيروتصادر،

تحقيق:،القيمبنبكرأبيبنمحمد،السعادتينوبابالهجرتينطريق.582

.م9941هـ/4141،الثانية:الطبعة،الدمام،القيمابندارعمر،أبومحمودبنعمر

،والأصولوالضوابطالقواعدبمعرفةالمأمولالعلمإلىالوصولطريق.952

هـ1341،الأولى:الطبعة،القاهرة،تيميةابنمكتبة،السعديناصربنالرحمنعبد

.م1993/

الدينناصرمحمد،عاصمأبيلابنالسنةتخريجفيالجنةظلال.260

هـ.0541،الأولى:الطبعة،بيروت،لإسلامياالمكتب،الألباني

تحقيق:،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الأسباببيانفيالعجاب0261

.م9971،الأولى:الطبعة،الدمام،الجوزيابندار،الأنيسمحمدعبدالحكيم

حققه،يعلىأبوالفراءبنالحسينبنمحمد،الفقهأصولفيالعدة0262

الثانية،:الطبعة،المباركيسيربنعليبنأحمد.دنصه:وخرجعليهوعلق

.م1990هـ/1410

الحارثيسليمانبنحمدبنسالم،الإباضيةأصولفيالفضيةالعقود0263

.لبنانسوريا؟،العربيةاليقظةدار،المضيربي

محمدبنأحمد،(الخلالبكرأبي)روايةحنبلبنأحمدالإمامعقيدة.264

دمشق،،قتيبةدارالسيروان،الدينعزالعزيزعبد:تحقيق،الشيبانيحخبلابن

هـ.8541،الأولمط:الطبعة

الثانية.:الطبعة،الحائريعليميرزا،الشيعةعقيدة.265

بننحاصر.د،!صالكرامالصحابةفيوالجماعةالسنةأهلعقيدة.266

.م9931هـ/1341،الأولى:الطبعة،الرياضالرشد،مكشبة،الشيخعائضعلي
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،بيروت،الأعلمي،الصدوقالحسينبنعليبنمحمد،الشرائععلل.672

هـ.8541،لأولىا:لطبعةا

،الجوزيبنعليبنالرحمنعبد،الواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل0268

هـ.0341،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الميسخليل:تحقيق

الرحمنعبدبنمحمدمجض،الرسولبأفعاليتعلقفيماالأصولعلم.269

الكتبدار،العالعبدأحمدعلي:تحقيق،شامةبأبيالمعروفإسماعيلابن

.م5002،الأولى:الطبعة،بيروت،العلمية

الأرواح:كتاب)معوالمشايخالآباءعلالحقإيثارفيالشامخالعلم0027

دمشق.،البياندارمكتبة،المقبليمهديبنصالح،(النوافخ

أشرفمحمدأبو:تحقيق،الذهبيأحمدبنمحمدالغفار،للعليالعلو0271

.م5991هـ/6141،لأولىا:الطبعة،الرياض،السلفأضواءمكغبةالمقصود،عبدابن

الشهرزوريالرحمنعبدبنعثمان،(الملاحابن)مقدمةالحديثعلوم.272

،بيروتالمعاصر،الفكردارعتر،الديننور:تحقيق،الصلاحابنعمروأبو

.م9771هـ/1397

دار،العينيأحمدبنمحمود،البخاريصحيحشرحالقاريعمدة.273

.بيروت،العربيالتراثإحياء

محمود؟الحليمعبد.د:تحقيق،السهرورديعمر،المعارفعوارف.274

.القاهرة،المعارفدار،الشريفبنمحمود

إبراهيمبنمحمد،القاسمأبيسنةعنالذبفيوالقواصمالعواصم0275

الأولى،:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوطشعيب:تحقيق،اليمانيالوزير

.ام992هـ/1412

،آباديالعظيمالحقشمسمحمدداود،أبيسننشرحالمعبودعون.276

هـ.ا514،الثانية:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار

المخزومي؟مهدي.د:تحقيق،الفراهيديأحمدبنالخليل،العين0277

.الهلالومكتبةدار،السامرائيإبراهيم.د
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محمد.د:تحقيقعبيد،أبوالهرويسلامبنالقاسم،الحديثغريب.278

هـ.1396،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،خانالمعيدعبد

الكريمعبد:تحقيق،الخطابيإبراهيمبنمحمدبنحمد،الحديثغريب.279

هـ.2541،المكرمةمكة،القرىأمجامعة،العزباويإبراهيم

الأولى،:الطبعة،بيروت،الأعلمي،النعمانيإبراهيمبنمحمد،الغيبة0028

هـ.0341

بنإبراهيمبنمحمد،العطائيةالحكمشرحفيالعليةالمواهبغيث.281

عبدالصبورد.أ:إشراف"هيكلمحمد:ودراسةإعداد،الرنديالنفزيالثهعبد

.م9881هـ/8041،الأولى:الطبعة،القاهرة،الأهراممركز،شاهين

محمدحسنين:لهقدم،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،الكبرىالفتاوى0282

.بيروت،المعرفةدار،مخلوف

والفقه،والأصولوالحديثالتفسيرفيالصلاحابنومسائلفتاوى.283

دار،قلعجيأمينالمعطيعبد.د:تحقيق،الصلاحبنالرحمنعبدبنعثمان

.م9861هـ/6541،الأولى:الطبعة،بيروت،المعرفة

العسقلاني،حجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحشرحالباريفتح.284

.بيروت،المعرفةدار،الخطيبالدينمحب:تحقيق

الرؤوفعبد،البيضاويالقاضيتفسيرأحاديثبتخريجالسماويالفتح0285

هـ.9041،لأولىا:الطبعة،الرياض،العاصمةدار،مجتبىأحمد:تحقيق،المناوي

محمدالتفسير،علممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح.286

.بيروتالفكر،دار،الشوكانيمحمدبنعليابن

،السخاويعبدالرحمنبنمحمد،الحديثألفيةبشرحالمغيثفتح.287

.م9951هـ/5141،الأولى:الطبعة،القاهرة،السنةمكتبة،عليحسينعلي:تحقيق

الصبحي،اللهعبدبنمحمد.د،!شعفانبنعثمانمقتلفتنة.288

الثانية،:الطبعة،المنورةالمدينة،الإسلاميةالجامعة،العلميالبحثعمادة

.م2503/ـه1424
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عثمان.د:وتقديمتحقيق،عربيبنالدينمحيي،المكيةالفتوحات0289

هـ5541،للكتابالعامةالمصريةالهيئةمدكور،إبراهيم.د:ومراجعةتصديريحهـى؟

.م9851/

بنمحمدسعيدأبو،والبيانالكشفخلالمنالإسلاميةالفرق0290

الدراساتمركز،عبدالجليلبنمحمد:وتقديمتحقيقالقلهاتي،الأزديسعيد

.م9841،تونس،التونسيةالجامعة،والاجتماعيةالاقتصاديةوالأبحاث

محييمحمد:تحقيق،البغداديطاهربنعبدالقاهر،الفرقبينالفرق0291

مصر.،وأولادهصبيحعليمحمدمكتبة،القاهرة،المدنيمطبعةالحميد،عبدالدين

تحيق:حزم،ابنأحمدبنعلي،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل0292

جدة،،عكاظمكتباتشركة،عميرةالرحمنعبد.دنصر؟إبراهيممحمد.د

.م9821هـ/541!لا،الدمام؟الرياض

عفيفي،العلاأبو:تعليق،عربيبنالدينمحيي،الحكمفصوص.293

.بيروت،العربيالكتابدار

الرحمنعبد:تحقيق،الغزاليمحمدبنمحمدبنمحمد،الباطنيةففائح.492

الكويت.،الثقافيةالكتبدارمؤسسة،بدوي

)ضمنالمخالفينلسائرومباينتهمالمعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل.295

الهمداني،أحمدبنالجبارعبدالقاضي،(المعتزلةوطبقاتالاعتزالطففل:كتاب

.م9741هـ/1399،تونس،التونسيةالدارسيد،فؤاد:تحقيق

بنعادل:تحقيق،البغداديالخطيبعليبنأحمد،والمتفقهالفقيه0296

هـ.1241،الثانية:الطبعة،السعودية،الجوزيابندار،الغرازييوسف

الخالق،عبدالرحمنعبد،والسنةالكتابضوءفيالصوفيالفكر0297

الثانية.:الطبعة،الكويت،تيميةابنمكتبة،العباسيعيدمحمد:أحاديثهخرج

هـأ398،بيروت،المعرفةدار،النديمإسحاقبنمحمد،الفهرست9802

.م9781/
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،بيروت،العلميةالكتبدار،القيمبنبكرأبيبنمحمدالفوائد،0299

.م9731هـ/1393،الثانية:الطبعة

الرؤفبعبدالمدعومحمدالصغير،الجامعبشرحالقديرفيض.300

الثانية،:الطبعة،بيروت،المعرفةدارالعلماء،مننخبةعليها:علق،المناوي

.م1972هـ/1391

تيمية،بنعبدالحليمبنأحمد،والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة.301

المدخلي.هاديبنربيع.د:تحقيق

دمشق،الفكر،دارجيب،أبوسعديواصطلاحا،لغةالفقهيالقاموس2503

.م9881هـ/8541،الثانية:لطبعةا

مكتب:تحقيق،الفيروزأبادييعقوببنمحمد،المحيطالقاموس0303

الرابعة،:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الرسالةمؤسسةفيالتراثتحقيق

.م1994هـ/1415

بنهشاممحمد.د،ومخالفيهمالسلفبينومترلتهالكريمالقرآن4030

.م5002هـ/2641،الأولى:الطبعة،الرياضالتوحيد،دار،طاهريمحمدلعل

عنوانوشرحهاالمغربيشعيبمدينأبيالشيوخشيخقصيدة.305

.السكندرياللهعطاءبنالكريمعبدمحمدبنأحمد،الطريقآدابفيالتوفيق

خانحسنصديقمحمدالأثر،أهلعقيدةبيانفيالثمرقطف.356

للطباعة،الأوسطالشرقشركةالقريوتي،اللهعبدعاصم.د:تحقيق،القنوجي

هـ.4041،الأولمط:الطبعة،الأردن

السمعاني،عبدالجباربنمحمدبنمنصور،الأصولفيالأدلةقواطع.307

.9971هـ/1841،بيروت،العلميةالكتبدارمحمد،حسنمحمد:تحقيق

الحضبلي،الدينكمالطبنعبدالمؤمن،الفصولومعاقدالأصولقواعد.803

الأولى،:الطبعة،المكرمةمكة،القرىأمجامعة،الحكميعلي.د:وتعليقتحقيق

.م9881هـ/9041
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ضبطب)زروق(،المشهورالبرنسيأحمدبنأحمد،التصوفقواعد.930

.م4002هـ/4241،الأولى:الطبعةسوريا،،البيروتيدار،بيروتيمحمد:وتعليق

لمؤلفاتالكاملةالمجموعة)ضمنالقرآنلتفسيرالحسانالقواعد0031

،عنيزة،الثقافيصالحبنصالحمركز،السعديناصربنعبدالرحمن،(سعديابن

.م1992هـ/1412،الثانية:الطبعة

أدلتها،مؤلفاتها،دراسةتطورها،نشأتها،مفهومها،،الفقهيةالقواعد1031

هـ.1841،الرابعةالطبعة،دمشق،القلمدار،الندويأحمدعليتطبيقلتها،مهمتها،

الرشد،مكتبة،الباحسينعبدالوهاببنيعقوب.د،الفقهيةالقواعد2031

هـ.1841،الأولىالطبعة،الرياض

بنصالحبنمحمد،الحسنىوأسمائهاللهصفاتفيالمثلىالقواعد0313

الأولى،:الطبعة،القاهرة،السنةمكتبةالمقصود،عبدبنأشرف:تحقيق،عثيمين

.م1995هـ/1411

مكتبة،السعديناصربنالرحمنعبد،الجامعةوالأصولالقواعد0314

.م9921هـ/أ134،الأولى:الطبعة،القاهرة،تيميةابن

دار،الحفنيعبدالمنعم.د:تحقيق،المكيطالبأبو،القلوبقوت.531

.م1991هـ/2141،لأولىا:الطبعة،القاهرةالرشد،

المقاصدتوضيح)مع:الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية0316

المكتب،الشاويشزهير:تحقيق،القيمبنبكرأبيبنمحمد،(عيسىلابن

.م9861هـ/6041،الثالثة:الطبعة،بيروت،الإسلامي

حسين،فوقية.د:تحقيق،الجوينيالحرمينإمام،الجدلفيالكافية0317

.م9791هـ/1399،القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمطبعة

أحمدبنالوهابعبدالأكبر،الشيخعلومبيانفيالأحمرالكبريت0318

.بيروت،العلميةالكتبدارمحمود،عبدالله:ضبط،التلمساني
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ملكإلىالسلوكأسرارمعرفةفيالأكبروالإكسيرالأحمرالكبريت0319

دار،سلطانسيدمحمد.د:تحقيق،العيدروسبكرأبيبناللهعبد،الملوك

.القاهرة،الكلمجوامع

بنإسحاقبنمحمد،وجلعزالربصفات!اثباتالتوحيدكتاب.532

الطبعة:،الرياضالرشد،مكتبة،الشهوانإبراهيمبنعبدالعزيز:تحقيق،خزيمة

.م9941هـ/4141،الخامسة

دار،التهانويالفاروقيعليبنمحمد،الفنوناصطلاحاتكشاف.321

.بيروتصادر،

اللهعبدبنناصر:تحقيق،الوهابعبدبنمحمد،الشبهاتكشف.322

،الرياض،الرياضمطابع،اللاحمالكريمعبدالبشر؟محمدبنسعودالطريم،

لأولى.ا:الطبعة

،الجوزيبنالرحمنعبد،الصحيحينحديثمنالمشكلكشف.323

.م9971هـ/1841،الرياض،الوطندار،البوابحسينعلي:تحقيق

،سحمانبنسليمان،الأفهامجلاءأوهامعنالظلامغياهبكشف.432

لأولى.ا:الطبعة،السلفأضواء

جرجيس،بنداودقلبعلىوالتلبيسالبهرجمنإبليسألقاهماكشف.532

الزيراللهعبدبنعبدالعزيز:وتحقيقدراسة،الشيخآلحسنبنالرحمنعبد

.الرياض،العاصمةدارحمد،آل

شطامحمدالسيدابنالمكيبكريعفياء،الأومنهاجالأتقياءكفاية.326

هـ.0313مصر،،الخيريةالمطبعة،الدمياطي

أبو:تحقيق،البغداديالخطيبعليبنأحمد،الروايةعلمفيالكفاية0327

.المنورة،،المدينةالعلميةالمكتبة،المدنيحمديإبراهيم؟السورقيعبدالثه

درويش؟عدنان.د:تحقيق،الكفويموسىبنأيوب،الكليات0328

.9981هـ/9141،الثانية:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،المصريمحمد
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العلمية،الكتبدار،الأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمد،العربلسان.932

.بيروت

الأعلميمؤسسة،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الميزانلسان.330

.م9861هـ/6541،الثالثة:الطبعة،بيروت،للمطبوعات

محمود،الحليمعبد:تحقيق،السكندرياللهعطاءابن،المننلطائف.331

الثانية.:الطبعة،القاهرة،المعارفدار

الحليمعبد.دتخيق:،الطوسيالسراجعليبناللهعبد،اللمع0332

بغداد،،المثنىمكتبةمصر؟،الحديثةالكتبدارسرور،الباقيعبدطهمحمود؟

.م0961هـ/1380

دار،إسحاقأبوالشيرازيعليبنإبراهيم،الفقهأصولفياللمع0333

.م9851هـ/5041،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتب

فيالمضيةالدرةلشرحالأثريةالأسراروسواطعالبهيةالأنوارلوامع.334

دمشق،،الخافقينمؤسسة،السفارينيسالمبنأحمدبنمحمد،المرضيةالفرقةعقد

.م9821هـ/2041،الثانية:الطبعة

،الوهابعبدبنمحمد،الوهابعبدبنمحمدالإمامالشيخمؤلفات.335

الإمامجامعة،حجمابسيد.د،بلتاجيمحمد.د،الروميزيدعبدالعزيز:تحقيق

.الرياضسعود،بنمحمد

الأفغاني،السلفيالشص!،والصفاتالأسماءمنوموقفهمالماتريدية0336

.م1998/ـه1419،الثانية:الطبعة

،الرياض،المعارفمكتبة،القطانمناع.د،القرآنعلومفيمباحث.337

.م0052هـ/1241،الثالثة:الطبعة

بأصولهعارضه،عبيدةأبوالتيميالمثنىبنمعمر،القرآنمجاز.338

.القاهرة،الخانجيمكتبة،سزكينفؤادمحمد.د:عليهوعلق
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جمع،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالإسلامشيخ،الفتاوىمجموع.339

الكتب،دارمحمد،ابنه:ساعده،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد:وترتيب

.م1991هـ/ا412،الرياض

بناللهعبدبنالعزيزعبدباز،بنالعزيزعبدالعلامةفتاوىمجموع.034

للبحوثالعامةالرئاسةالشويعر،سعدبنمحمد:وطبعهجمعهعلىأشرفباز،

والإفتاء.العلمية

العثيمينصالحبنمحمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع.341

؟الرياضالثريا،دار،السليمانناصربنفهد:وترتيبجمع،(العقيدة)فتاوى

.م9961هـ/6141،الأولى:الطبعة،الرياض،الجريسيمؤسسة

علق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،والمسائلالرسائلمجموعة.342

العربي.التراثلجنةرضا،رشيدمحمدالسيد:عليه

وتخريجتصحيح،القاسميالدينجمالمحمد،التأويلمحاسن.343

هـ1376،الأولى:الطبعة،العربيةالكتبإحياءدار،عبدالباقيفؤادمحمد:وتعليق

.م9571/

عصفورآلطحسين،الخراسانيةالمسائلأجوبةفيالنفسانيةالمحاسن4034

هـ.1399،الأولى:الطبعة،البحرينالكبير،العربيالمشرق،البحراني

رئاسة،عثمانمحمدالرؤوفعبد،والابتداعالاتباعبينالرسولمحبة.534

هـ.4141،لأولىا:الطبعة،الرياضوالإرشاد،والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثإدارة

عطيةبنغالببنالحقعبدالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر0346

الطبعة:،بيروت،العلميةالكتبدار،الشافيعبدالسلامعبد:تحقيق،الأندلسي

.م1993هـ/1341،الأولمط

والمتكلمين،والحكماءالعلماءمنوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل.473

الأزهرية.الكلياتمكتبة،عبدالرؤوفطه:راجعه،الرازيعمربنمحمد

المرسي،سيدهبنإسماعيلبنعلي،الأعظموالمحيطالمحكم0348

.م0002،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،هنداويالحميدعبد:تحقيق
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إدريسبنأحمدبنالعباسبنعبادبنإسماعيل،اللغةفيالمحيط0349

الأولى،:الطبعة،بيروت،الكتبعالم،ياسينآلحسنمحمد:تحقيق،الطالقاني

.م1994هـ/1414

تحقيق:،الرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنمحمد،الصحاحمختار.035

.م9951هـ/5141،بيروت،لبنانمكتبةخاطر،محمود

:اختصره،القيملابنوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر.135

.م9841هـ/5041،بيروت،الجديدةالندوةدار،الموصلينصربنمحمد

بنإسماعيلبنالرحمنعبد،الأولالأمرإلىالردفيالمؤملمختصر.352

الصحوةمكتبةأحمد،مقبولالدينصلاح:تحقيق،شامةأبوالمقدسيإبراهيم

هـ.0341،الكويت،لإسلاميةا

الاستقامة،مكتبة،الباروفيسليمانربيعأبو،الإباضيةتاريخمختصر.353

الثانية.:الطبعة،تونس

،سيدهابنالأندلسياللغويالنحويإسماعيلبنعلي،المخصص0354

الأولى،:الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،جفالإبراهمخليل:تحقيق

.م1996هـ/1417

أبيبنمحمد،نستعينوإياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارج.355

الطبعة:،بيروت،العربيالكتابدار،الفقيحامدمحمد:تحقيق،القيمبنبكر

.م9731هـ/1393،الثانية

النسفي،محمودبنأحمدبنعبدالثه،التأويلوحقائقالتنزيلمدارك.356

.9981هـ/9141،الأولى:الطبعة،بيروت،الطيبالكلمدار،بديوييوسف:تحقيق

تحقيق:،البيهقيعليبنالحسينبنأحمد،الكبرىالسننإلىالمدخل0357

هـ.4041،الكويت،الإسلاميللكتابالخلفاءدار،الأعظميالرحمنضياءمحمد.د

الحاكمالثهعبدأبواللهعبدبنمحمد،الإكليلكتابإلىالمدخل0358

الاسكندرية.،الدعوةدار،عبدالمنعم!واد.د:تحقيق،النيسابوري
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المدينة،السلفيةالمكتبة،الشنقيطيالأمينمحمد،الفقهأصولمذكرة.359

.المنورة

القاضي،الرحمنعبدبنأحمد،الصفاتنصوصفيالتفويضأهلمذهب.036

.م6991هـ/6141،لأولىا:لطبعةا،ضالريا،لعاصمةادار

،المباركفوريمحمدبناللهعبيد،المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرعاة.136

السجستانيالأشعثبنسليمانداود(،أبي)روايةأحمدالإماممسائل.362

هـ.1353،المعرفةدارالبيطار،بهجةمحمدرضا"رشيدمحمد:تحقيقداود،أبو

بنمحمد،(الفوزانصالحالعلامةشرح)معالجاهليةمسائل.363

.م1502هـ/1421،الأولى:الطبعة،الرياض،العاصمةدار،الوهابعبد

البيتآلمؤسسة،الطبرسيالنوريحسينميرزا،الوسائلمستدرك.436

هـ.8541،الثانية:الطبعة،بيروت،التراثلإحياء

الحاكماللهعبدأبواللهعبدبنمحمد،الصحيحينعلىالمستدرك0365

،بيروت،العلميةالكتبدارعطا،القادرعبدمصطفى:تحقيق،النيسابوري

.م5991هـ/1141،الأولى:الطبعة

بنمحمد،تيميةابنالإسلامسيخفتاوىمجموععلىالمستدرك0366

هـ.1841،الأولى:الطبعة،قاسمبنمحمدبنعبدالرحمن

مصر.،قرطبةمؤسسة،حنبلبنأحمدالمسند،0367

راهويهبنمخلدبنإبراهيمبنإسحاق،راهويهبنإسحاقمسند.368

المدينة،الإيمانمكتبة،البلوشيعبدالحقبنعبدالغفور.د:تحقيق،الحنظلي

.م1991هـ/2141،الأولى:الطبعة،المنورة

حمدي:تحقيق،الطبرانيأيوببنأحمدبنسليمان،،الشاميينمسند.369

.م9841هـ/5541،الأولى:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،السلفيالمجيدعبدابن

الله،زينالرحمنمحفوظ.د:تحقيقالشاشي،كليببنالهيثمالمسند،0037

هـ.0141،الأولى:الطبعة،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة
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عبدبنأحمدوالحليمعبدوالسلامعبد،الفقهأصولفيالمسودة0371

.القاهرة،المدنيدارعبدالحميد،الدينمحيىمحمد:تحقيق،تيميةآلالحليم

عليهعلق،السالميحميدبناللهعبدالديننور،العقولأنوارمشارق.372

بنزاهر:نفقةعلىطبع،عمانسلطنةعاممفتيالخليليحمدبنأحمد:وصححه

.م9751هـ/1398،الثانية:الطبعة،الحارثيحمد

الحلي،البرسيرجبالحافظ،المؤمنينأسرارفياليقينأنوارمشارق.373

.م9781،عشرةالحادية:الطبعة،بيروت،الأندلسدار

الأعلمي،البرسي،رجب،المؤمنينأميرأسرارفياليقينأنوارمشارق.374

.بيروت

الثهعبدبناللطيفعبدبنالرحمنعبد،وغيرهمنجدعلماءمشاهير.375

.م9721هـ/1392،الأولى:الطبعة،اليمامةدار،الشيخآل

الخضرمحمد،الجانيالتجانيزلقاتردفيالجانيالخارفمشتهى.376

.م9931هـ/4141،الثانية:الطبعةالبشير،دار،الشنقيطي

هـ.7041،الثانية:الطبعة،بيروتالنور،شبر،اللهعبدالأنوار،مصابيح.377

إلىونسبهالإمامالشيخعلىكذبمنعلىالردفيالظلاممصباح.378

الشيخ،آلحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبد،والإسلامالإيمانأهلتكفير

والأوقافالإسلاميةالشئونوزارةحمد،آلاللهعبدبنعبدالعزيز:وتحقيقدراسة

.م3002هـ/أ424،لأولىا:الطبعةلإرشاد،واوالدعوة

الفيومي،محمدبنأحمدالكبير،الشرحغريبفيالمنيرالمصباح0379

هـأ042،الثانية:الطبعة،بيروت،العصريةالمكتبةمحمد،الشيخميوسف.به2اعتمى

الرحمنحبيب:تحقيق،الصنعانيهمامبنالرزاقعبد،المصنف0380

هـ.0341،الثانية:الطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب،الأعظمي

يوسفكمال:تحقيق،شيبةأبيبنمحمدبناللهعبد،المصنف0381

هـ.9041،لأولىا:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة،الحوت
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دارالسقا،أحمد:تحقيق،الرازيعمربنمحمد،العاليةالمطالب0382

هـ.7041،بيروت،العربيالكتاب

بنحسنبنالرحمنعبدالتوحيد،مقاصدبيانفيالحميدالمطلب0383

.م1991هـ/1141،الأولى:الطبعة،الهدايةدار،عبدالوهاببنمحمد

أحمدبنحافظ،الأصولعلمإلىالوصولسلمبشرحالقبولمعارج.384

دارعمر،أبومحمودبنعمر:أحاديثهوخرجعليهوعلقنصهضبط،الحكمي

.م9971هـ/1841،الأولى:الطبعة،الدمام،القيمابن

بنحسينبنمحمد،والجماعةالسنةأهلعندالفقهأصولمعالم.385

هـ.2741،الخامسة:الطبعة،الدمام،الجوزيابندار،الجيزانيحسن

الرحمنعبدخالد:تحقيق،البغويمسعودبنالحسين،التنزيلمعالم.386

.بيروت،المعرفةدار،العك

تحقيق:جعفر،أبوالنحاسمحمدبنأحمد،الكريمالقرآنمعاني.387

هـ.9041،الأولى:الطبعة،المكرمةمكة،القرىأمجامعة،الصابونيعليمحمد

هـ/1366،القاهرةمصر،مطبعة،اللهجارحسنزهدي،المعتزلة0388

.م1947

بنعواد.دمنها،السنةأهلوموقفالخمسةوأصولهمالمعتزلة0389

.م1002هـ/1241،الرابعة:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة،المعتقاللهعبد

بنمحمدد.أ،الحسنىالثهأسماءفيوالجماعةالسنةأهلمعتقد.398

.م9991هـ/9141،الأولى:الطبعة،الرياض،السلفأضواء،التميميخليفة

الحسين،أبوالبصريالطيببنعليبنمحمد،الفقهأصولفيالمعتمد1039

هـ.0341،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الميسخليل:تحقيق

.بيروتالفكر،دار،الحموياللهعبدبنياقوت،البلدانمعجم.392

تحقيق:،الطبرانيأحمدبنسليمان،(الدانيالروض:)معالصغيرالمعجم0393

الأولى،:الطبعة،عمان،عماندار"بيروت،الإسلاميالمكتبأمرير،شكورمحمد

.م9851هـ/ا504
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المطابعلشؤونالعامةالهيئة،العربيةاللغةمجمع،الفلسفيالمعجم0394

.م9831هـ/3041،القاهرة،الأميرية

بنحمدي:تحقيق،الطبرانيأيوببنأحمدبنسليمانالكبير،المعجم0395

.م9831هـ/4041،الثانية:الطبعة،الموصلالزهراء،مكتبة،السلفيالمجيدعبد

عبدالقادر،حامد؟الزياتأحمد،مصطفىإبراهيم،الوسيطالمعجم0396

.استانبول،الإسلاميةالمكتبةالنجار،محمد

دارقنيبي،صادقحامد.دجي؟قلعهمحمدد.أالفقهاء،لغةمعجم.397

النفائس.

الرحمنضياءمحمد.دالأسانيد،ولطائفالحديثمصطلحاتمعجم.398

.م9991هـ/5241،لأولىا:الطبعة،الرياض،السلفأضواء،الأعظمي

السلامعبد:تحقيقزكريا،بنفارسبنأحمد،اللغةمقاييسمعجم.399

.م1991هـ/أ114،الأولى:الطبعة،بيروت،الجيلدار،هارونمحمد

عثمانبنأحمدبنمحمدوالأعصار،الطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفة.004

،عباسمهديصالح؟الأرناؤوطشعيب؟معروفعوادبشار:تحقيق،الذهبي

هـ.4541،الأولى:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة

اعتنى،النيسابوريالحاكمعبداللهبنمحمد،الحديثعلوممعرفة.104

بيروت،العلميةالكتبدار،حسينمعظمالسيد:عليهوالتعليقوتصحيحبنشره

الطبعة:،(الدكنآبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرةجمعية:طبعةعنمصورة)

.م9771هـ/1ال!97،الثانية

محمد:تحقيق،المازريعمربنعليبنمحمد،مسلمبفوائدالمعلم2504

.م9921،الثانية:الطبعة،بيروت،الإسلاميالغربدارالنيفر،الشاذلي

المطرزبنعليبنالسيدعبدبنناصر،المعربترتيبفيالمغرب0304

زيد،بنأسامةمكتبةمختار،عبدالحميد،فاخوريمحمود:تحقيقالمطرزي،

.م9791،لأولىا:الطبعة،حلب
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العراقي،الحسينبنالرحيمعبدالأسفار،فيالأسفارحملعنالمغني4504

هـأ415،الأولى:الطبعة،الرياض،طبريةمكتبةعبدالمقصود،أشرف:تحقيق

.م1995/

السيوطي،بكرأبيبنالرحمنعبد،بالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاح.504

هـ.1399،الثالثة:الطبعة،المنورةالمدينة،الإسلاميةالجامعة

بكرأبيبنمحمد،والإرادةالعلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاح.604

.بيروت،العلميةالكتبدار،القيمبن

عدنانصفوان:تحقيق،الأصفهانيالراغب،القرآنألفاظمفردات.574

هـ/ا184،الثانية:الطبعة،بيروت،الشاميةالدار؟دمشق،القلمدار،داوودي

.م1997

إبراهيمبنعمربنأحمد،مسلمكتابتلخيصرمنأشكللماالمفهم0840

؟بديويعلييوسفالسيد؟محمدأحمدمستو"ديبالدينمحيي:تحقيق،القرطبي

دمشق؟،الطيبالكلمدار"بيروت؟دمشقكثير،ابنداربزال،إبراهيممحمود

.م9961هـ/1741،لأولىا:الطبعة،بيروت

إسماعيلابنعليالحسنأبو،المصلينواختلافالإسلاميينمقالات.904

؟بيروت،العصريةالمكتبةالحميد،عبدالدينمحييمحمد:تحقيق،الأشعري

.م1995هـ/1411صيدا،

الأشعريإسماعيلبنعلي،المصلينواختلافالإسلاميينمقالات.014

الثالثة.:الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدارريتر،هلموت:تحقيق،الحسنأبو

عليبنإدريسبنجابر.دمنها،السنةأهلوموقفالتشبيهمقالة.411

.م2002هـ/4221،الأولى:الطبعة،الرياض،السلفأضواءأمير،

التميمي،خليفةبنمحمدأ.د.،درهمبنوالجعدالتعطيلمقالة.412

.م9971هـ/1841،الأولى:الطبعة،الرياض،السلفأضواء

تحقيق:،السيوطيالرحمنعبد،والرسومالحدودفيالعلوممقاليد.134

.م4052هـ/4241،الأولى:الطبعة،القاهرة،الآدابمكتبة،إبراهيممحمد.دأ
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طارق؟العبدةمحمد،وتفرقهمالمسلميناختلافأسبابفيمقدمة.414

.م9861هـ/6041،الثانية:الطبعة،الكويت،لأرقمادار،عبدالحليم

،الأنصاريأحمدبنعليبنعمرالدينسراج،الحديثعلومفيالمقنع5140

هـ.1341،لأولىا:الطبعةللنشر،فوازدار،الجديعيوسفبناللهعبد:تحقيق

سيدمحمد:تحقيق،الشهرستانيعبدالكريمبنمحمد،والنحلالملل1604

هـ/1387مصر،،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةومكتبةشركة،كيلاني

.م1967

دار،وزميلهعليانمصطفىربحي،العلميالبحثوأساليبمناهج.174

.م0052،لأولىا:الطبعة،عمانصفاء،

تحقيق:،الغزاليمحمدبنمحمدبنمحمد،الضلالمنالمنقذ0418

.بيروت،الثقافيةالمكتبةجابر،محمدمحمد

جرجيس،بنداودشبهاتكشففيوالتقديسالتأسيسمنهاج.419

الهداية.دار،الشيخآلطحسنبنعبدالرحمنبناللطيفعبد

محمد:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،النبويةالسنةمنهاج.420

.م9861هـ/6041،الأولى:الطبعة،سالمرشاد

عبدالمجيد:تحقيق،الباجيالوليدأبو،الحجاجترتيبفيالمنهاج0421

الإسلامي.الغربدار،تركي

عثمان،والجماعةالسنةأهلعندالاعتقادمسائلعلالاستدلالمنهج.422

الرابعة،:الطبعة،الرياض،الرياضشركة؟الرياضالرشد،مكتبةحسن،عليابن

.م1997هـ/4181

حسن،عليعثمان.دالاعتقاد،مسائلتقريرفيوالمناظرةالجدلىمنهج.234

.م9991هـ/0241،لأولىا:الطبعة،الرياضأشبيليا،دار

فيالمنهجينوأثروالنقلالعقلموافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهج.442

هـ9141،الأولى:الطبعة،الرياض،السلفأضواءأمير،عليإدريسجابر،العقيدة

.م1998/
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بنمفرج،خصائصهقواعدهمجالاتهتاريخهتعريفهالسلفيالمنهج0425

.م2052هـ/4221،الأولى:الطبعة،الرياض،الفضيلةدار،القوسيسليمان

محمدإعداد:،وتقويمعرضوالنحلالمللكتابهفيالشهرستانيمنهج.264

هـ.1741،الأولى:الطبعة،الرياض،الوطندار،السحيبانيصالحبنناصرابن

العوني،الشريفعارفبنحاتم.د،المصطلحلفهمالمقترحالمنهج0427

هـ.6141،الأولى:الطبعة،الرياض،والتوزيعللنشرالهجرةدار

وطبقاتفرق:كتاب)ضمنوالنحلالمللكتابشرحفيوالأملالمنية2840

عصامالنشار؟ساميعلي.د:وتعليقتحقيق،المرتضىبنيحىبنأحمد،(المعتزلة

.م9721،الجامعيةالمطبوعاتدارمحمد،الدين

المقريزية،بالخططالمعروفوالآثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظ9240

.بيروت،صادردار،المقريزيعليبنأحمدالعباسأبوالدينتقي

تحقيق:،الشاطبيموسىبنإبراهيم،الفقهأصولفيالموافقات0430

.بيروت،المعرفةداردراز،اللهعبد

الديننور.د:تحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمن،الموضوعات4310

.م9791هـ/8141،لأولىا:لطبعةا،لرياضا،السلفضواءأ،جيلاربويا

بنإبراهيم.د،والبدعالأهواءأهلمنوالجماعةالسنةأهلموقف.432

هـ.5141،الأولى:الطبعة،المنورةالمدينة،الأثريةالغرباءمكتبة،الرحيليعامر

علي:تحقيق،الذهبيأحمدبنمحمد،الرجالنقدفيالاعتدالميزان.433

الطبعة:،بيروت،العلميةالكتبدارالموجود،عبدأحمدعادل؟معوضمحمد

.م9951،لأولىا

،القاهرة،السلفيةالمطبعة،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،النبوات0434

هـ.ا386

مصطفىبنأحمدبنالقادرعبدالناظر،روضةشرحالعاطرالخاطرنزهة.435

هـ2141،الأولى:الطبعة،الخيمةرأس،الهدىمكتبة؟بيروت،الحديثدار،بدران

.م1991/
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العلوممكتبة،زادهساجقليبالملقبالمرعشيمحمد،الطوالعنشر.436

.م4921هـ/2134،الأولى:الطبعةمصر،ومطبعتها،العصرية

المقريمحمدبنأحمدالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفح.437

هـ.1388،بيروتعادر،دار،عباسإحسان.د:تحقيق،التلمساني

الجامي.عبدالرحمن،القدسحضراتمنالأنسنفحات.438

العنيد،الجهميالمريسيعلسعيدبنعثمانسعيدأبيالإمامنقضر.439

الرشد،مكتبةالألصي،حسنبنرشيد.د:تحقيق،الدارميسعيدبنعثمان

.م9981هـ/1841،الأولى:الطبعة،الرياض،الرياضشركة؟الرياض

تحقيق:،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الصلاحابنكتابعلىالنكت0440

هـ.1741،الرابعة:الطبعة،جدة؟الرياض،الرايةدار،المدخليهاديبنربيع.د

الكتبدار،الإسنويالرحيمعبد،الوصولمنهاجشرحالسولنهاية.144

.م9991هـ/0241،لأولىا:الطبعة،بيروت،العلمية

محمدبنالمباركالسعاداتأبووالأثر،الحديثغريبفيالنهاية0442

.بيروتالفكر،دار،الطناحيمحمدمحمود:تحقيق،الجزري

الطبعة:،قم،الإسلاميالنشرمؤسسة،الجزائرياللهنعمة،البراهيننور.434

هـ.7141،لأولىا

الاصطهباناتي،حسنمحمد،الحسينقبرزيارةإلىالمشيفيالعيننور.444

هـ.ا614،لأولىا:الطبعة،بيروت،الميزاندار

الجيل،دار،الشوكانيعليبنمحمدالأخبار،منتقىشرحالأوطارنيل.544

.م9731،بيروت

بنلمحمدتصححأنيجبمفاهيمكتابعلى)ردمفاهيمناهذه.446

البحوثلإداراتالعامةالرئاسة،الشيخآلعبدالعزيزبنصالح،(المالكيعلوي

والإرشاد.والدعوةوالإفتاءالعلمية

الوطن،دار،باديأحمدبنجمال،التفرقوتركالجماعةلزوموجوب.474

هـ.6141،الثانية:الطبعة،الرياض
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تحقيق:،الواحديأحمدبنعليالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيز0448

الأولى،:الطبعة،بيروت،الشاميةالدار،دمشق؟القلمدار،داووديعدنانصفوان

هـ.5141

الثه،عبدبامحمدكريمبامحمد.د،الفرقبينالسنةأهلوسطية.449

.م9941هـ/5141،الأولى:الطبعة،الرياض،الرايةدار

دمشق؟،الغزاليمكتبة،فلاتهحسنبنعمر.د،الحديثفيالوضع5045

.م9811هـ/1041،بيروت

دار،الشعرانيالوهابعبدالأكابر،عقائدبيانفيوالجواهراليواقيت1504

.بيروت،العلميةالكتب
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!ر!بها

............................اختيارهوأسبابالموضوعاهمية

................................................البحثخطة

البحثمنهج

بالموضوعصلةلهاسابقةدراسات

................................................وتقديرشكر

................البحثعنوانبمصطلحاتالتعريفالتمهيد:

.............و)النقف(()المنهجبالتعريف:الأولالمبحث

........واصطلاحآلغة()المنهجبالتعريف:الألهرلالمطلب

.........واصطلاحآلغة)النقضر(بالتعريف:الثانيالمطلب

......................(السنة)أهلبالتعريف:الثانيالمبحث

.................لغة(السنة)أهلبالتعريف:الأولالمطلب

...........اصطلاحآ(السنة)أهلبالتعريف:الثانيالمطلب

نقضها،ومشروعية()الشبهةبالتعريف:الثالثالمبحث

.............................................وشروطهوفضله

........واصطلاحآلغة()الشبهةبالتعريف:الأولالمطلب

...........أهلهاوبيانواتباعها،ال!ئتتهأسباب:الثافيالمطلب

والسنةالكتابمنال!تمتهنقضمشروعية:الثالثالمطلب

..............................................لإجماعوالأثروا

عليهاالردفيوأثره،ومراتبهبالشبهالعلمفائدة:الرابعالمطلب

42

56

61

63

63

70

75

75

77

84

84

91

10
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..........................نقفالشبهشروط:الخامسالمطلب

.............(والبدعةالأهواءب)أهلالتعريف:الرابعالمبحث

.........واصطلاحالغة)الأهواء(بالتعريف:الأولالمطلب

...........واصطلاحالغة()البدعةبالتعريف:الثانيالمطلب

..............(والبدعةالأهواء)أهلبالمراد:الثالثالمطلب

عندالاستدلالمنهجنقضىفيالسنةأهلمنهج:الأولالباب

..........................................والبدعةالأهواءأهل

أهلاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الأولالفصل

............................الأصليةبالمصادروالبدعةالأهواء

..................القرآنيةبالآياتالاستدلال:الأولالمبحث-

...................السنةأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلة:الأولالمطلب

القرآنيةبالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

...........................بالمتشابهالاستدلال:الأولالمسلك

الواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتالاستدلال:الثانيالمسلك

...............................................يقابلها...مادون

.................ببعضبعضهاللهكتابضرب:الثالثالمسلك

......تحتمللاماالقرآنيةالآياتمعانيتحميل:الرابعالمسلك

الأهواءأهلاستدلالنقفسفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.......................................القرآنيةبالآياتوالبدمجة

.......................المحكمإلىالمتشابهرذ:الأولالمسلك

العربولغةالصحيحةوالسنةبالقرآنالقرآنتفسير:الثانيالمسلك

........العلموأهلالسلفبتفاسيرالاستشهاد:الثالثالمسلك

والبدعة

138

147

147

152

156

1610

162

163

163

179

185

185

200

214

222

236

236

271
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.................النبويةلأحاديثباالاستدلال:الثانيالمبحث-

....................السنةأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلةالتمهيد:

..والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة:الأولالمطلب

لأحاديثباوالبدعةالأهواءأهلاستدلال!منهج:الثانيالمطلب

..........................................................النبوية

....والموضوعةالضعيفةلأحاديثباالاستدلال:الأولالمسلك

............................بالمتشابهالاستدلال:الثافيالمسلك

المسألةفيالواردةلأحاديثباالاستدلال:الثالثالمسلك

..........................................يقابلهامادونالواحدة

...........تحتمللاماالأحاديثمعانيتحميل:الرابعالمسلك

أفعالمنشرعيأدليلأليسبماالاستدلال:الخامسالمسلك

................................................وسيرتهو!"لنبيا

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

......................................النبويةبالأحاديثوالبدعة

وعدمالأحاديثمنبهاستدلواماضعفبيان:الأولالمسلك

............................................للاحتجاجصلاحيته

مقصوعلبهاالمستذذالأحاديثدلالةعدمبيان:الثانيالمسلك

............الشبهةصاحب

الصحيحالتوجيهبهاالمستذلالأحاديثتوجيه:الثالثالمسلك

يصلحلابهاالمستذذالأحاديثمنكانمابيان:الرابعالمسلك

...........................................شرعيادليلأيكونأن

..........................بالإجماعالاستدلال:الثالثالمبحث-

...................السنةأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةالتمهيد:

28
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30

31
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*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

والبدعةالأهواءأهلعندوحجيقالإجماعمنزلة:الأولالمطلب

...بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

........................عحيحغيرإجماعادعاء:الأولالمسلك

خلافه.علىوالواقع،السنةأهلإلىالإجماعنسبة:الثانيالمسلك

به.يعتذلامنإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الثالثالمسلك

صاحبطائفةإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الرابعالمسلك

.........................................................الشبهة

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

...............................................بالإجما!موالبدعة

........أصلأالمذعىالإجماعصحةعدمتقرير:الأولالمسلك

خلافعلىمنعقدالصحيحالإجماعأنتقرير:الثانيالمسلك

................................................المذعىالإجماع

...بهمعتذبإجماعليسالمذعىالإجماعأنبيان:الثالثالمسلك

علىهممنبمخالفةالمذعىالإجماعنقض:الرابعالمسلك

...........................................الإجماعمذعيشاكلة

أهلاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الثانيالفصل

.....................للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواء

.........................بالقياسالاستدلال:الأولالمبحث-

..................السنةأهلعندوحجيتهالقياسمنزلةالتمهيد:

والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة:الأولالمطلب

...بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

..الاعتقاد.أبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال:الأولالمسلك

والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلالفئالثانيالمسلك

لبد

6
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39

45

41

42

43

43

43
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.........................بالقياسالنص!معازضة:الثالثالمسلك

.........................النصعلىالقياستقديم:الرابعالمسلك

الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.................................................بالقياسوالبدعة

..لاعتقاداأبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةبيان:لأولاالمسلك

.................أساسآومحقهالقياسوجهإبطال:الثانيالمسلك

..الفرقأوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير:الثالثالمسلك

النصر،لمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير:الرابعالمسلك

...................................النصذلكوبيان

والتابعينالصحابةعنبالآثارالاستدلال:الثانيالمبحث-

...................................................الأئمةوبأقوال

الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةالتمهيد:

..........................................السنةأهلوحجيتهاعند

الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلة:الأولالمطلب

...............................والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتها

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

................................الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

لهاأصللاأوموضوعةأقوالأوبآثارالاستدلال:الأولالمسلك

وأاجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال:الثانيالمسلك

.....................................................عنهامرجوع

.....تحتمللاماتحميلهاأووالأقوالطالآثاربتر:الثالثالمسلك

..متشابهةأومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالتم!ك:الرابعالمسلك

...المسألةفيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج:الخامسالمسلك

46
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53
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الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.............الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعة

المنسوبالقولأولأثراصحةثباتبإالمطالبة:لأولاالمسلك

..........................................................لإماماإلى

................الحقخالففيماحجةلاأنهتقرير:الثانيالمسلك

.......القولذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير:الثالثالمسلك

الأقوالأوبالآثارالباطلأهلاستدلالإبطال:الرابعالمسلك

.......عنهالمعروفالعامالمنهجأوالإمامذلكعنالأخرىبالنصوص

............بحجةليسالخلافمجردأنتقرير:الخامسالمسلك

...........................بالقواعدالاستدلال:الثالثالمبحث-

...................السنةأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة:الأولالمطلب

......بالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

....وجههاغيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال:الأولالمسلك

...........................باطلةبقواعدالاستدلال:الثانيالمسلك

أهلإلىافتراءأوخطةمنسوبةبقواعدالاستدلال:الثالثالمسلك

......................................................والعلمالسنة

تاماستقراءعلىتئنلمأوإليهاي!تقلمقواعدتقعيد:الرابعالمسلك

....................................................الشرعيةللأدلة

الأهواءأهلنقفاسشدلالفيالسنةأهلمنهج:الثألثالمطلب

.................................................بالقواعد.والبدعة

..............بهاالمستدلالقاعدةبدليلالمطالبة:الأولالمسلك

..............بهاالمستدلالقاعدةبمصدرالمطالبة:الثانيالمسلك

والبد
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...........العلمأهلمنبهاقالمنبذكرالمطالبة:الثالثالمسلك

.....عليهبييتمابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال:الرابعالمسلك

.......أجزائهابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال:الخامسالمسلك

...............................بالعقلالاستدلال:الرابعالمبحث-

.......................السنةأهلعندوحجيتهالعقلمترلةالتمهيد:

.....والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة:الأولالمطلب

.........بالعقلوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

عنهاوالدفاعالعقائدتقريرفيالاستدلال:الأولالمسلك

.......................................العقليةوالمقدماتبالدلائل

......الاعتقادأبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلال:الثانيالمسلك

.....متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال:الثالثالمسلك

قطعيةالعقليةالدلائلوأن،ظتيةالنقليةالدلائلأندعوى:الراجالمسلك

النقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوى:الخامسالمسلك

...................................................العقليةوالدلائل

علىالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى:السادسالمسلك

..........................بينهماالشعارضوجودعندالنقليةالدلائل

لالأ(واستد)تفسيرآورسولهاللهكلامتنزيل:السابعالمسلك

..................والكلامالمنطقعلمفيالحادثةالمصطلحاتعلى

الأهواءأهلاستدلالىنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.....................................................بالعقلوالبدعة

...الاعتقادأبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان:الأول!المسلك

فسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان:الثانيالمسلك

..........التناقضأوالفاسدةاللوازمأوالاستدلالأوالمضمونفي
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عنتغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان:الثالثالمسلك

0000000000000000000000000000758............الصحيحةغيرالعقليةالأدلة

00762صحيحةعقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال:الرابعالمسلك

000768قطعيةالصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات:الخامسالمسلك

الدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات:السادسالمسلك

000000000000000000000000776الصريحةالعقليةوالدلائلالصحيحةالنقلية

الصحيحةالنقليةالدلائلتقديموجوبتقرير:السابعالمسلك

000000000000000783.بينهماالتعارضوجودفيرضإذاالعقليةالدلائلعلى

الحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال:الثامنالمسلك

00000000000000000000000785الصحيحةغيرالعقليةالأدلةعليهابييتالتي

أهلاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل

000000000000000000000000000797......البادطلةبالمصادروالبدعةالأهواء

0000000000000000798.والمناماتبالقصصالاستدلال:لأولاالمبحث-

00000000000000000799والمناماتالقصصمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

أهلعندوحجيتهاالقصموالمناماتمنزلة:الأولالمطلب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000218والبدعةلأهواءا

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000918والمنامات

فيالنظردونوالمناماتبالقصصالاستدلال:الأولطالمسلك

00000000000000000000000000000000000819عنهنقلتمناستقامةأوصحتها

000000428..للمذهبالمؤيدةوالمناماتالقصصوضع:الثانيالمسلك

الصالحينأوالأنبياءإلىوالمناماتالقصصنسبة:الثالثالمسلك

000000000000000000000000000000000000000000000828للمذهبالموافقينأو
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خلالمنومشاعرهمالناسعواطفاستثارة:الرابعالمسلك

................................................والمناماتالقصص

المذهبعقائدوالمناماتالقصصتضمين:الخامسالمسلك

..........................الناسبيننشرهاالمرادوقواعدهوأفكاره

والفضائلالأدلةوالمناماتالقممصتضمين:السادسالمسلك

..................................المذهبصحةتثبتالتيوالمزايا

إدراكه.عنالعقليعجزماالقصموالمناماتتفمين:السابعالمسلك

براءةيثبتماوالمناماتالقصصتضمين:الثامنالمسلك

..........................إليهمالموخهالنقدمنالمذهبأصحاب

حالفييفغلماصحةعلىبالمناماتالاستدلال:التاسعالمسلك

...........................................الشرعيقزهلاممااليقظة

علللأئمةالصحيحةبالقصصالاستدلالالعاشر:المسلك

............................الباطلالمذهبأصحابعليهماصحة

الأهواءأهلاستدلالنقضىفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

......................................والمناماتبالقصصوالبدعة

....................!اثبايهاالقصصبسندالمطالبة:الأولالمسلك

..............وتوهيتها.القصصأسانيدضعفبيان:الثانيالمسلك

بها.ذذت!ملاوالمناماتالقصصفيالحجيةإبطالط:الثالثالمسلك

الصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:الرابعالمسلك

.....................................والمناماتالقصصفيذيمرلما

.........المنامفيالنبيرؤيةمسألةفيالحقبيان:الخامسالمسلك

والمناماتبالقصصيحتجمنعلىالتشنيع:السادسالمسلك

.................................الصريحالثابتالحقعنويعرض
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والبد*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلجم!نم

..........والذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الثانيالمبحث-

..........والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

عندوحجيتهاوالذوقوالوجدالكشفمنزلة:الأولالمطلب

.............................................والبدعةالأهواءأهل

بالكشفوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

.................................................والذوقوالوجد

والأنبياءوالنبيسبحانهاللهعنالتلقيدعوى:الأولالمسلك

..........................................والخضر.السلامعليهم

عباراتوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثانيالمسلك

.......................................أهلهاإلايفهمهالاغامضة

الأدلةوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثالثالمسلك

............................صحتها.تثبتالتيوالمزاياوالفضائل

علىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الرابعالمسلك

..................الطريقةوصحةاللدنيوالعلموالعصمةالولاية

والذوقوالوجدالكشففيالعباراتخفط:الخامسالمسلك

.....................................والسنةالكتابألفاظببعض

يثبتماوالذوقوالوجدالكشفتضمين:السادسالمسلك

...................إليهمالموخهالنقدمنالمذهبأصحاببراءة

..غيرهافييزقدماوالذوقوالوجدالكشفتضمين:السابعالمسلك

المذهبعقائدوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثامنالمسلك

........................الناسبيننشرهاالمرادوقواعدهوأفكاره

...والذوقوالوجدبالكشفوالعقلالنقلمعارضة:التاسمعالمسلك

الأهواءأهلاستدلالىنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

...............................والذوقوالوجدبالكشفوالبدعة
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الموضوعاتف!كرس

بالكتابوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الأولالمسلك

...............................................الأئمة!اجماعوالسنة

بحالوالذوقوالوجدالكشفنقفأصل:الثانيالمسلك

...................................................والأئمةالصحابة

أئمةبكلاموالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الثالثالمسلك

...................................بهميحتجونالذينالأهواءأهل

ببيانوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الرابعالمسلك

....................................................وأصولهجذوره

منبأنهوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الخامسالمسلك

...........................................ووحيهالشيطانوساوس

لماالصريحوالعقلالمحيحالنقلمخالفةبيان:السادسالمسلك

....................................والذوقوالوجدالكشففيذيمر

أصحابفيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان:السابعالمسلك

...........................................والذوقوالوجدالكشف

..والخضرلأنبياءواوالنبياللهرؤيةمسألةفيالحقبيان:الثامنالمسلك

90000000000000000000والعصمةبالتقليدالاستدلالط:الثالثالمبحث-

100000000000000000....والعصمةالتقليدمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

أهلعندوحجيتهماوالعصمةالتقليدمنزلة:الأولىالمطلب

.......................والبدعةلأهواءا

500والعصمةبالتقليدوالبدعةلأهواءاأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

التقليدطريقعنوالدينالعلمتلقيإيجاب:الأولطالمسلك

5000000000000000000000000000000000000000000000000المعصومأوللشيخ

لتقليدالموجبةوالمزاياوالفضائلالحججذكر:الثانيالمسلك

90000000000000000000000000000لهوالتسليمالمعصومأوالمعئنالشيخ
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99
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لأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلجس!نم

المعصومأوالمققدبقولالشرعيةالنصوعىمعارضة:الثالثالمسلك

الأخرىالمذاهبجميعمنوالتحذيرالتنفير:الرابعالمسلك

.........................................السنةأهلمذهبوخاصة

طريقغيرعنالعلمتلقيمنوالتحذيرالتنفير:الخامسالمسلك

.......................................المعصومأوللشيخالتقليد

وأالشيخيققدلملمنالعظيمةالعقوباتذكر:السادسالمسلك

..................غيرهوبينبينهجمعأوغيرهإلىتركهأوالمعصوم

.............وآدابهقواعدهالتقليددعوىتضمين:السابعالمسلك

عقائدالمعصومأوالمققدالشيخأقوالتضمين:الثامنالمسلك

................الناسبيننشرهاالمرادوقواعدهوأفكارهالمذهب

الشيخإلىالمنسوبةوالأحوالالأقوالاعتماد:التاسعالمسلك

..........المذهبأتباعمنإليهنسبتهابمجزدالمعصومأوالمققد

الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.........................................والعصمةبالتقليدوالبدعة

بالكتابالنبيغيرلأحدالتقليدوجوبنقض:الأولالمسلك

..............................................الأئمةلهرإجماعوالسنة

المققدالشيخعنالنقلصحةبإثباتالمطالبة:الثانيالمسلك

......................................................المعصومأو

بذكرالمعصومأوالمعينللشيخالتقليدنقض:الثالثالمسلك

..................................نفسهالمذهبمنالحثجبعضر

للشيخالمنسوبةالأقوالفيالواقعالتناقضبيان:الرابعالمسلك

...............................................المعصومأوالمققد

فيالواقعوالاختلافالاضطراببيان:الخامسالمسلك

.........................................العصمةأوالتقليدموجبي

والبدعة

01044

04710

15530

10550

.1808

10640

06801

01572

01072

01579

08301

08751

09215
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الموضوعاتف!رحا

عصمتهأوأحدتقليدوجوبمذعكلإلزام:السادسالمسلك

............عصمتهأوشيخهتقليدوجوبفيغيرهقولبصخة

الصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:السابعالمسلك

........العصمةأوالتقليدعلىبهاذذت!ملاالحججمنذيمرلما

منفيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان:الثامنالمسلك

............................والعصمةالتقليدوجوبفيهادمجي

أهلشبهنقضفيالسنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

..............والبدعةلأهواءا

.................الشبهةبدليلالمتعلقةالقواعد:الأولالفصل

......................الشبهةبدليلالمطالبة:الأولالمبحث-

.............الشبهةكاملعلىبالدليلالمطالبة:الأولالمطلب

.............الشبهةأجزاءعلىبالدليلالمطالبة:الثانيالمطلب

.................الشبهةدليلبصحةالمطالبة:الثانيالمبحث-

.......الشبهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد:الثانيالفصل

..........الشبهةعلىالدليلبدلالةالمطالبة:الأولالمبحث-

نفسهاالشبهةأوالشبهةدليلتحليل:الثانيالمبحث-

...............فيهالمخالفةوموطنبهالاستدلالوجهومعرفة

ذذت!ملاالدليلدلالةبعدمنقفالشبهة:الثالثالمبحث-

..........................أصلأالشبهةصاحبمطلوبعلىبه

بعضها!اماكلهاإماالشبهةدليلدلالةنقض:الرابعالمبحث-

الذينفسهالدليلمنالشبهةنقض:الخامسالمبحث-

.........................................الشبهةصاحبأورده

.....................الشبهةدليلفيالحقبيان:الأولالمطلب
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*هواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجس!نم

........الشبهةصاحبعلىالشبهةدليلدلالةقفب:الثانيالمطلب

وأمقذماتهابنقضالشبهةدليلدلالةنقضر:السادسالمبحث-

......................................................عليهمابنيت

إليها.الاحتمالبتطرقالشبهةدليلدلالةنقض:السابعالمبحث-

صاحبإليهذهبماإلىسبقبمنالمطالبة:الثامنالمبحث-

....................الشبهةعلىاستدلالهفياذعاهماقهممنالشبهة

الاستدلالفيالواقعوالتدليسالتلبيسبيان:التاسعالمبحث-

...........................................دلالتهاأوالشبهةبدليل

...........................................المقابلة:الثالثالفصل

................................بالمقابلةالمراد:الأولالمبحث-

......................والباطلالحقبينالمقابلة:الثانيالمبحث-

.........الباطلومصدرالحقمصدربينالمقابلة:الأولالمطلب

....والحقالشبهةفيالمتضهمقنالباطلبينالمقابلة:الثانيالمطلب

والسنةوالكتابالشبهةصاحببينالمقابلة:الثالثالمطلب

.....منهأعلمهوومنالشبهةصاحببينالمقابلة:الرابعالمطلب

..البتنةالواضحةوالأصولالشبهةبينالمقابلة:الثالثالمبحث-

أهلوأقوالالشبهةتفمنتهمابينالمقابلة:الرابعالمبحث-

..................................................والضلالالباطل

الباطلأهلأقوالعنمأخوذالشبهةتضمنفما:الأولالمطلب

.........................................................لضلالوا

الباطلأهلأقوالجنسمنهوالشبهةتضمنتهما:الثانيالمطلب

والبد

450

560

610

650

710

037

097

097

028

078

019

059

089

089

120
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11

11

11
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11

11

11
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الموضوعاتف!سرسا

منجنسهمنهومماأعظمالشبهةتضمنتهما:الثالثالمطلب

.......................................والضلالالباطلأهلأقوال

والفلالالباطلأهليتجرألمالشبهةتضمنتهما:الرابعالمطلب

..................................................بمثلهالإتيانعلى

.............................................النظائر:الرابعالفصل

.................................بالنظائرالمراد:الأولالمبحث-

..الشبهةدليلمنأقوىهوالذيبالنظيرالاستدلال:الثانيالمبحث-

بهاستدلالذيالدليلبنظائرالاستدلال:الثالثالمبحث-

...................عليهبهاستدلماصخةعدمعلىالشبهةصاحب

صاحبيمكنلاالذيبالنظيرالاستدلال:الرابعالمبحث-

....................الشبهةفيدعواهنفسعلىبهالاستدلالالشبهة

................................والحصرالترديد:الخامسالفصل

........................والحصربالترديدالمراد:الأولالمبحث-

..الحقوإقرارالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثانيالمبحث-

بحيثالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثالثالمبحث-

.................بالحقوالإقرارإبطالهإلاالشبهةصاحبيمكنلا

الأشذمنلانتقالوابالتدزجوالحصرالترديد:الرابعالمبحث-

........................................................لأخ!اإلى

لأدنىامنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:الخاصالمبحث-

..............فيهينازعالذيالأعلىإلىالشبهةصاحببهيقزالذي

الأصولمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السادسالمبحث-

..........الشبهةصاحبفيهينازالذيالموضعإلىعليهاالمتفق

العائممنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السابعالمبحث-

.......................................................الخاعرإلى
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الأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج

مرادفيالتفصيلخلالمنوالحصرالترديد:الثامنالمبحث-

...................................................الشبهةصاحب

.......................................المعارضة:السادسالفصل

..............................بالمعارضةالمراد:الأولالمبحث-

...........أصلأبالشبهةالتسليمبعدمالمعارضة:الثانيالمبحث-

وتصديقوالإيماناليقينبقؤةالمعارضة:الثالثالمبحث-

....................................................إجمالأ.الرسول

.....................والستةبالكتابالمعارضة:الرابعالمبحث-

...والسنةالكتابمنصريحةبنصوصالمعارضة:الأولالمطلب

الكتابمنالمستمدةالعامةبالأصولالمعارضة:الثانيالمطلب

............................................................والسنة

...........السلفوعملبالإجماعالمعارضة:الخامسالمبحث-

.المعتمدةوالقواعدالعلومبأصولالمعارضة:السادسالمبحث-

التركيب،،الصيغة)المفرد،باللغةالمعارضة:لأولاالمطلب

..............................................(لاستعمالا،السياق

............................الفقهبأصولالمعارضة:الثانيالمطلب

......................الحديثبأصولالمعارضة:الثالثالمطلب

........................التفسيربأصولالمعارضة:الرابعالمطلب

......................الثابتبالتاريخالمعارضة:الخامسالمطلب

.....................الفقهيةبالقواعدالمعارضة:السادسالمطلب

..............................بالعقلالمعارضة:السابعالمبحث-

..المشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثامنالمبحث-

عامة.المشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالرضةالمط:الأولالمطلب

والبد

096
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الموضوعاتف!كرس

المشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثانيالمطلب

...............................الشبهةفيهأثيرتالذيالفنذلكفي

جنسهمنمنهأقوىهوبماالشبهةدليلمعارضة:التاسعالمبحث-

أصولهأوبكلامهالشبهةلصاحبالمعارضة:العاشرالمبحث-

......................................................أئمتهكلامأو

............................................الإلزام:السابعالفصل

.................................بالإلزامالمراد:الأولالمبحث-

.......فاسدةأمورمنالشبهةتتضمنهبماالإلزام:الثانيالمبحث-

....بالإبطالنفسهاالشبهةعلىتعودبلوازمالإلزام:الأولالمطلب

الشبهةتضمنتهمابينالتلازمبوجودالإلزام:الثانيالمطلب

....................................عنهاالمترتبةالفاسدةوالنتيجة

..الشبهةعنتنتجالتيالفاسدةباللوازمالإلزام:الثالثالمبحث-

التعطيلأوبالإبطالالدينأصلعلىتعودبلوازمالإلزام:الأولالمطلب

الدينأصولمنأصلعلىتعودبلوازمالإلزام:الثانيالمطلب

...............................................التعطيلأوبالإبطال

الدينأحكاممنحكمعلىتعودبلوازمالإلزام:الثالثالمطلب

................................التعطيلأوبالإبطالعليهاالمجمع

أثيرتالذيالأصلذلكعلىتعودبلوازمالإلزام:الرابعالمطلب

....................التعطيلأوبالإبطالمعناهعلأوبابهفيالشبهة

.......بالفرورةالبطلانمعلومةبلوازمالإلزام:الخامسالمطلب

وشعائرهالثهحرماتانتهاكفيهابلوازمالإلزام:السادسالمطلب

....................................................تعظيمهاوعدم

.................................بالنظير.الإلزام:الرابعالمبحث-
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*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم

..الشبهةصاحببهويقولأولىهوالذيبالنظيرالإلزام:الأولالمطلب

صاحببهيقولولاأولىهوالذيبالنظيرالإلزام:الثانيالمطلب

...................................أصلأ.أحدبهيقوللاأوالشبهة

الشبهة.صاحببهويقولمساوهوالذيبالنظيرالإلزام:الثالثالمطلب

بهيقولولامساوهوالذيبالنظيرالإلزام:الرابعالمطلب

...........................أصلأأحدبهيقوللاأوالشبهةصاحب

.............................بالنقيضالإلزام:الخاصالمبحث-

............................بالتناقضر.الإلزام:السادسالمبحث-

...................نفسهافيالشبهةبتناقضالإلزام:الأول!المطلب

تناقف..منعليهاشتملتعخاالشبهةصاحبغفلةبيان:الثانيالمطلب

الباطلأهلطوائفبينالواقعالتناقضبيان:الثالثالمطلب

...............................الشبهةتلكبمفصمونيقولونالذين

...............................بالاطرادالإلزام:السابعالمبحث-

...........................................................الخاتمة

........................................والمراجعالمصادرفهرس

والبدعة

01137
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01379
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ثيئنقج!
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كؤنالمحؤغؤأضع

هـ1438

هـ1438بممحفوظةالطبعحقوق

منهجزءأيأوالكتابهذانشربإعادةئسمح!ل

نظامأيفيوفسخهحفظهأو،الأشكالمنشكلبأي

خطي.إذنعلىالحصولدون،الكتاباسترجاعمنيمحن

افذوقئا!جقةا

ججشأتمصنما1

5ل،520حح"؟ح2!!!!أا.ات5ي:الإلكترونيالبريد

يدنتتئييوابؤفهم!بم!إبئلنماقأفففيهل!

آلهغؤثأتدئ!،لمحمعودئاآلق!ث!ةأتمة!ةأ

.533637؟؟؟-.59096000؟:جوال

وابرفئجا!صفن

لين!كاوبؤ!فابئا؟فأضنهئي!

http://www.al-maktabeh.com



ضليبمايككا

ل!!رصئنهير،اقئناجمبره
مؤ:

نقجررثيئ

ؤالذمخةلأفقاءقليااشيتبة

لمحضولىقالمجأ

تآل!

و.وويم!وئحخ

بم!ابئرث!قأفير!يه!ص؟؟آ:ا!كف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


صالر!أتجصآكؤ

العقيدةقسمإلىالمؤلفبهاتقدم""دكتوراهرسالةالكتابهذاأصل

وقد،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكلية

"ممتازبدرجةهـوأجيزت22/6/4321الموافقالأربعاءيومنوقشت

.الجامعاتبينوالتداولبالطيعالتوصيةمع"الأولىالشرفمرتبةمع

من:المناقشةلجنةتكونتوقد

الأستاذ،الغفيليسليمانبنالثهعبدالدكتورالأستاذففميلة-1

بالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدةبقسم

مشرفأ.،المنورة

بقسمالأستاذالسعيد،محمدبنيوسفالدكتورالأستاذفضيلة-2

محمدالإمامبجامعة،الدينأصولبكليةالمعاصرةوالمذاهبالعقيدة

خارجيأ.مناقشأ،بالرياضالإسلاميةسعودابن

بقسمالأستاذ،العقيلمحمدبنصالحالدكتورالأستاذفضيلة-3

،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدة

داخليأ.مناقشأ
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الثالثالمب!ث

والعميمةبالتقليدالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

والعصمة.التقليدمنالسنةأهلموقفالسمهيد:.

عندوحجيتهماوالعصمةالتقليدمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.الأهواءأهل

والبدعةالأهواءأهلاستدلإلمنهج:ال!انيالمطلب.

والعصمة.بالسقليد

اهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالسالث:المطلب.

والعصمة.بالتقليدوالبدعةالأهواء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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جم!نمنقضفيالهم!نةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثالثالمبعث

والعميمةبالتقليدالاستدلال

السمهيد

والعصمةالتقليدمنالسنةأهلموقف

والآخرين،الأؤلينسئدلهااختارأنالأفةهذهعلى!ةالثهنعمأعظممن

وأتتمالضلاةأفضلعليه-وهووقدوتها،نبئها!روالمرسلينالأنبياءوإمام

الخطأمنوالمعصوم،البشرئةالكمالصفاتبأسمىالموصوف-الئسليم

ق،!غننأقؤئؤقاتنطق!:تعالىقال،الذينمن!رئهعنيبفغهفيماوالزلل

يدانىفلا،العبوديةدرجاتأعلىعلىوالمترئع،!4-3:النجمأ(يوحنإلأؤخىلو

ولا،العبوديةمقاماتفيعليهيعلىولا،الشرففيولاالبشريالكمالفي

مت!ءآجتقذ!:تعالىقاللها،منهأرحمولا،الأقةهدايةعلىعمنهأحر

وتباتمؤيحظبؤغقت!محريثىتجبتزماعزيزتحتوآنفبيتمضقزسموه

.!281:التوبةا(زجيص

يأتي:فيمايظهروالعصمةمن.آلتقليدالسنةأهلموقفيبينماومجمل

،ور!لك!محفدنبيناالمصدوقالضادقغيرالأفةهذهفيمعصوملا-1

له:إلاتكونلاالمطلقةوالطاعة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الإخبارمنفيهمعصوم!ووأنهالبلاغطريقهكانفيماالأفة"أجمعتفقد

.(1)"اطلغولاسهواولاعمدا،ولاقصدالابههومابخلافمنهاشيءعن

ونهيه،أمرهاللهعنالمبلغهو!وو"والرسول:تيميةابنالإسلامشيخقال

طاعتهتجب"المعصوم:وقال،(2)"وهإلامطلقةطاعةمخلوقيطاعفلا

الرسولحقفيهذاأثبتإنماوالقرآنالوعيد،يستحقومخالفهقيد،بلامطلقأ

،!23:الجن9(آبدافيهآخلإيننازجهئصتبمان!قفىؤزمهموتهيغصىآلئةؤمن!:تعالىلقا،صةخا

ولم-السعادةأهلمنكانالرسولأطاعمنأنعلىموضعغيرفيالقرآنفدل

الوعيدأهلمنكانالرسولعصىومن،-آخرمعصومطاعةذلكفييشترط

بهفرقالذيهو!ووفالرسول،-معصومأنهظنمنأطاعأنهقذروإن-

وبين،والباطلالحقوبينوالفجار،الأبراروبينالنار،وأهلالجنةأهلبين

إلىعبادهبهاللهقسمالذيالقسيموجعلهوالفلال،والهدىوالرشد،الغي

هذهوليست،الشقيفهوخالفهومنالسعيد،فهواتبعهفمنوسعيد،شقي

شخصكلأنعلىوالسنةالكتابأهلالعلمأهلاتفقولهذا،لغيرهالمرتبة

تصديقهيجبفإنه!هالثهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذفإنهالرسولسوى

،الهوىعنينطقلاالذيالمعصومفإنهأمر،ماكلفيوطاعتهأخبر،ماكلفي

قالكما،القيامةيومعفالناسيسألالذيوهو،يوحىوحيإلاهوإن

.(3)"16:لأعرافا9(وثتصثنئآتمرشتلينأزلبيلآثتهزآلؤليئنثث!تتق!:تعالى

.(2/123)المصطفىحقوقبتعريفالشفا(1)

.(3/495)السنةمنهاج(2)

.(191-6/190)السابقالمصدر(3)
http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

لأعمى:االتقليدفساد-2

نألمسلميحلولاالتقليد")1(،فسادفيالأمصارأئمةبينخلاف"لا

اللهرسولإلأ-درجتهوبلغتمكانتهعلتمهما-مطلقأتقليدأأحدايقفد

.سواهأحددونوحده!ىلهالمتابعةتجريديجبالذيوو!لك!

ولاله،ظهرتمتى"تخووالمصطفىلسئةمسلمكلائباعوجوب-3

:كانمنكائناأحدلقوليتركهاأنلهيجوز

لهاستبانمنأنعلىالمسلمون"أجمع:!خةلثهالشافعيالإمامقالكما

.(2)!دحألقوليدعهاأنلهيحللم!سرواللهرسولمنسئة

بعلم:إلاالشرعيةالأوامرمنبشيءالعملعنمنهئيالمسلم-4

اللهكتاباتباع:وطريقه،النافعالشرعيالعلمهوهنابالعلموالمقصود

وألبقرؤآئفؤادآلشقعإنمجفؤبهءلذليت!ىماؤلاتقف!:تعالىقال!ك!رر،رسولهوستة

.!36:ا!سراءأ(شئولاغتهأؤليهككانكل

لزومهوكانسن،فيما"!وواللهرسولاتباعلزم!وإذا:(3)البيهقيقال

معرفتهاإلىلناسبيلولامعرفتها،بعدإلاسنتهاتباعإلىسبيلولاباقيا،فرضا

.(2/191)وفضلهالعلمبيانجامع(1)

.(58)ررعالأبصارأوليهممإيقاظ(2)

الأصوليالحافظبكر،أبو،البيهقيالخراساني،موسىبنعليبنالحسينبنأحمد(3)

وصنفعلمهفيلهوبورك،(ـه384)سنةولد،الإسلامشيخالفقيهالثبتالعلامة

جمع،والإتقانالضبطفيأترانهونرد،الحفظفيزمانهواحدكان،النافعةالتصانيف

.(017-18/631)الشرانظر:.(ـه584)سنةتوفي،والفقهالحديثعلمبين
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نقضفيالهمصنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بتعليمهاأمرولذلك،متابعتهليمكنناقبولهلزمعنه؟الفمادقخبربقبولإلا

.(1)"اهيلإوالدعاء

وتحكيمهااتباعهاوجوبدافيوفتاويهوتقريراتهوأفعاله!روفأقواله

وجدماعنهاالعدولالمسلمينمنلأحدوليس،الكتابثانيةإليهاوالئحاكم

آظفوأاتنواآثؤينتةئها!:يقولحيثإليهابالزدعبادهاللهأمروقدسبيلا،إليها

بآدئؤتؤمنونانكننموآلرس!وليإلىأدترقرذوةثئصفيتترغنممفإنلأئيآؤاقلىآلرشولؤآلهيموأآدثة

.(2)!159النساء:ا(تأوللاؤآخمتئىخئرللثذآلأخرريو!لآو

فيهتنازعماكلتعئم،الشرطسياقفينكرة:(لثتئكلفيتترغتم"!قإيئ:فقوله

الثهكتابفييكنلمولو،وخفتهجتيه،وجقهدقه،الذينمسائلمنالمؤمنون

منإذ؟إليهبالزديأمرلمكافيا،يكنلمولوفيه،تنازعواماحكمبيانورسوله

.(3)"التزاعفصلعندهيوجدلامنإلىالتزاععندبالزذتعالىيأمرأنالممتنع

نألهيجوزفلامسألةفيواجتهدالاجتهاد،رتبةبلغإذاالعالمأن-5

فيها:غيرهيقفد

قبولهعليكيجبأنغيرمنقولهاتبعتمن"كلمنداد)4(:خويزابنقال

.(232)عالرشادسبيلإلىوالهدايةالاعتقاد(1)

.(1/11)الموقعينأعلام(2)

.(1/94)السابقالمصدر(3)

فيوكتابالخلاففيكبيركتابله،اللهعبدأبو،إسحاقبنعليبنأحمدبنمحمد(4)

الديباجانظر:.أهلهوينانرالكلاميجانبوكان،القرآنأحكامفيوكتابالفقهأصول

.(421)صالمذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهب
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

منوكل،صحيحغيرالثهدينفيوالتقليدمقفده،فأنتذلك،يوجببدليل

والئقليد،مسوغالذينفيوالائباع،مئبعهفأنتقولهاتباععليكالذليلأوجب

.(1)"ممنوع

سؤالعليهوجبفقدالواجبالشرعئيالعلمطلبعنعجزمن-6

العمل:قبلوالذكرالعلمأهل

آفلآلذ!رإنيخرلا!فمئثفؤأ:تعالىقال،حقهفيالثهأوجبهماهوهذالأن

منبهينزلفيماقفدمن"أفاالبر:عبدابنالحافظقال،17الأنبياء:9(شظوتى

به،يخبرهعندماذلكفيفيصدر،علمهعللهيتفقبماعالما،شريعتهأحكام

لهبذولا،لجهلهبه،نزلفيمالزمهماوأذى،عليهماأتىقدلأنهفمعذور؟

يثقمنيققدالمكفوفأنالمسلمينلإجماع؟جهلهفيماعالمهتقليدمن

.(2)"ذلكمنأكثرعلىيقدرلالانه؟القبلةفيبخبره

"وبعفيقولنخةلثه:الشنقيطتيالأمينمحفدالشيخالعلأمةويقول

منلا،الاتباعمنبفتياهوعمله،للعالمالمذكورالعاميتقليدإنالعلماء:

.(3)"مشروعيتهعلىمجمعمشروعتقليدذلكأنوالضوابالتقليد.

.(2/171)وفضلهالعلمبيانجامع(1)

.(2/181)السابقالمصدر(2)

.(7/703)لياناأضواء(3)
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نقضفيالسنةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالح!نم

الأعمى:التقليدذم-7

غيروائباع!رالتبيهديومخالفةالبدعإلىطريقأنهذلك:ومن

بعدبعينهإنسانطاعةالتزم"من:ت!خةلثهحزمابنقالكما،المؤمنينسبيل

الضحابةجماعةعليهمضىلماومخالفا،بالباطلقائلاكانى!ك!الثهرسول

كقهم،الئابعينتابيوجميع،آخرهمعنأؤلهم،التابعينوجميع!كقهم

.(1)"منهمأحدمنخلافبلا،آخرهمعنأؤلهم

:(لأعمىاالتقليد)منالمقصود-8

رجل"تقليدهو:المذمومفالتقليدتقليد،كلليسفل!لاذفهاتذي

يذر.أويأتيماكلفيالعلماء")2(جميعمنغيرهدونمعتنواحد

لمالتقليدمنالئوعهذا!فإن:نخ!لهثهالشنقيطتيالأمينمحقدالشيخيقول

،!الثهرسولأصحابمنأحدبهيقلولمسئة،ولاكتابمننصقبهيرد

الأئمةلأقوالمخالفوهوبالخير،لهمالمشهودالثلاثةالقرونمنأحدولا

دونمعئنواحدرجلقولعلبالجمودمنهمأحديقلفلم،زخفوآدثةالأربعة

الزابع،القرنبدعمنالمعينالعالمفتقليد،المسلمينعلماءجميعمنغيره

الأولالثلاثةالقرونمنواحدارجلالنافليعتنذلكخلافيذعيومن

.(3)،البتةيقعلملانهأبدا؟ذلكيستطيعولن،معتنواحدرجلمذهبالتزم

.(543)عاعتقادهيجبفيماالدرة(1)

.(7/753)لبياناأضواء(2)

.(7/703)السابقالمصدر(3)
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جم!نمنقضفيالهمهمنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

المتابعةتجريدمنالمانعةالعوائقأكبرأحدالأعمىالئقليد-9

:!للزسول

الأكابرتقليد:الأفة!اجماعوالسئةالكتابإلىالزجوعموانعأعظمفمن

ييل!!ادا:تعالىقالكماقبل،منكفرواالذينعنالثهحكىكما،والمشايخ

اتآؤفتمةآؤلؤكأنتآجءاتلىغقهؤخذتاقاخ!ئتاقالؤأألر!شوليؤإلىآلتةآنرذقآإلىتؤاتعاقص

إذا:!أي:خةفهكثيرابنالحافظقال.أ401:المائدة1(ؤلاته!دونثتئالائغتمون

وجدنامايكفيناقالوا:؟حزمهماوتركأوجبهوماوشرعهالثهدينإلىدعوا

لآةاتآؤفتمكأنآؤدؤ!:تعالىقال،والمسالكالطرقمنوالأجدادالآباءعليه

إليه،يهتدونولا،يعرفونهولاحقا،يفهمونلا:أي،(ؤلاتهتدونفصئاتغتمون

وأضل،منهمأجهلهومنإلايتبعهملا،!؟هذهوالحالةيتبعونهمفكيف

.(1)!اليبس

الفاسد:التقليدمغبة-01

الحسرةيورثوأنه،القيامةيومالأعمىالتقليدمغبةمن!ةالثهحذرنا

آلرتمولأؤآطختاآلتةآطغناتقتنآتقولؤنلتايىآفيؤصالهخئقق!ثتزم!:تعالىلفقا،مةالندوا

آتعذابمنىصحغفتنءايهتمل!تا!لش!بيلأآضلوتاقآتايمتز%شادشاآطغضاإيآزشالؤاوقا!

بالسادة!والمراد:رخةلثهالشوكانيقال.168-66ا!حزاب:أ(تغنابهيماؤالغتهتم

ويقتدونالذنيا،فيأمرهميمتثلونكانواائذينوالقادةالرؤساءهموالكبراء

.(11.-2/901)العظيمالقرآنتفشر(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

هذا،عليالتنبيهمنالعزيزالكتابفيوكمشديد،التقليدعنزجرهذاوفيبهم،

.(؟)"عنهوالتنفير،منهوالتحذير

:منكرةبدعةالأعمىالتقليد-11

ربأهالذيالأؤلالجيلأوساطفيمعروفاالأعمىالفاسدالتقليديكنلم

التابعينمنبعدهمفيمنولا،!الكرامالضحابةوهم!رو،محقدنبينا

فيولا!ى،محقدنبيناأصحابأيديعلىتربيتهمتلقواالذينالأفاضل

العقيدةفتلفوا،شؤونهمكلفيعىللنبيائباعأهلجميعأكانوابل،تابعيهم

الشوائب،منخالصة،الخرافاتمننقية(والسنة)الكتابالوحيمنالإسلامية

.البدعمتاهاتمنسالمة،الشركأباطيلعنبعيدة

العصمة:فيالسنةأهلمقالة-12

الأنبياء:في-أ

تعالى،اللهعنيبلغونهفيمامعصومونالأنبياءأنعلمتفقونالسنةأهل

،وخبرهونهيهأمرهاللهعنيبلغالذيهوالرسولفإن،الرسالةمقصودهووهذا

يستقزأنيجوزلابحيث،المسلمينباتفاقالرسالةتبليغفيمعصومونوهم

الخطأ.منشيءذلكفي

عليها:المتفقوالعصمة،بالاتفاقالتبليغفيمعصومى!ءمحمدونبينا

عصمته.فيريبلا!فالرسول،بالإجماعالتبليغفيخطأعلىيقرلاأنه

.(4/630)القديرفتح(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

،المعصومإمامهمهوالخلقإلىاللهبعفالذيالرسولجعلواالسنةوأهل

شرعه،ماوالدين،حرمهماوالحرام،حللهمافالحلال،دينهميأخذونعنه

خيارمنقالهالذيكانوإنعندهممردودفهوقولهيخالفقولوكل

قوليعارضونلالكنهم،اجتهادهعلفيهمأجوروهووأعلمهمالمسلمين

ومن.غيرهرآهرأيولا،غيرهعننقلنقللاأصلأ:بشيءرسولهوقولالثه

!اما،حديثهللفظإما:عنهالتبليغفيوسائطهمفإنماالعلمأهلمنسواه

ذلكفيتفقهواوقوم،وحديثقرآنمنمنهسمعوامابلغوافقوم،لمعناه

.والرسولاللهإلىردوهفيهتنازعواوما،معناهوعرفوا

:وو!لك!الرسولبعدفيمن-ب

لأمة:اآحاد.

بل"شوو،النبيبعدمعصومأحدأأننعتقدلاأنهذا:فيالكليةالقاعدة

الخطأ.عليهميجوزالخلفاءوغيرالخلفاء

الأمة:مجموع.

منعددأيجعلأنالعصمةتمامفمن،للأمةالعصمةتعالىالثهضمن+

يضيعلاحتىفيه،أصابقدالآخركانشيءفيمنهمالواحدأخطأإنالعلماء

التيالمسائلكبعض-مسائلفيالخطأمنبعضهمقولفيكانلماولهذا،الحق

أصلأ.ضلالةعلالسنةأهليتفقفلمالآخر،قولفيالصوابكان-أوردها

والحق،واحدةكلمةفي"!ووقولهخلافعلالسنةأهلقطيجتمعلم+

منوكل،الرسولبهجاءممافهوعليهاجتمعواماوكلقط،عنهميخرجلا

فإنماالبدعأهلمنوغيرهموجهميومعتزليورافضيخارجيمنخالفهم
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

مخالفأكانالعمليةالشرائعفيمذاهبهمخالفمنبل،ى!ك!اللهرسوليخالف

الثابتة.للسنة

الصحابة،همالأنبياءبعدالخلقأففلأنيعلمأنالمسلمعلىالواجب+

انتصارألطائفةولاعى،اللهلرسولإلاعامأمطلقأانتصارألشخصينتصرفلا

معيدورالهدىفإن؟-أجمعينعنهمالثهرضي-للصحابةإلاعامأمطلقأ

فإذاداروا،حيثغيرهأصحابدونأصحابهمعويدوردار،حيثالرسول

قدفإنهمالعلماء،منعالمأصحاببخلافقط،خطأعليجمعوالمأجمعوا

إلايكونلاالأمةمنغيرهميقلهولمقالوهقوليكلبلخطأ،علىيجمعون

وأصحابه،واحدعالمإلىكسقمأليسرسولهبهاللهبعثالذيالدينفإنخطأ،

.(1)ور!اللهلرسولالشخعنظيرأذلكلكانكذلككانولو

ورث!!!اكع

،166-5/165)(904-3/084)(2/014)(471-1/047)السنةمنهاجانظر:(1)

262)(6/196)(8/273).
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الإءولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهماوالعميمةالتقليدمنزلة

بلسانبعصمتهموالقولالفاسذ،التقليذحقبدونالمتبوعينتقليد-1

:الحالأوالمقال

وانحرافهمضلالهمأسبابأعظممنكانوالبدعةالأهواءأهلفرقجميع

والسنةالكتابعلىقولهموتقديم،فيهمإمامتهيرونومنأكابرهمتقليدهم

.-الإسلامأئمةمنغيرهمقولعنفضلأ-

صوابعلىقفدوهمنبأناعتقادهمالتقليد:منهؤلاءعليهماوحقيقة

!ك!وو.رسولهبهاالثهاختصئ!التيالعصمةمضمونهووهذا،يخطئلاوأنهدائمآ،

منالغاليةذلكفييخالف"إنما:تيميةابنالإسلامشيخيقولذلكوفي

منأنهيعتقدونومن،بعفالمشايخفيالغالينمنالراففمةوأشباه،الرافضة

ويرون،والذنبالخطأمنمعصومونعشرالاثنيأنتزعمفالرافضةالأولياء،

والئبتيمحفوظالولمنإن:يقولونالمشايخمنوالغالية.دينهمأصولمنهذا

والوليالشيخأنيرىمنحالفحالهبلسانهذلكيقللمإنمنهموكثير،معصوم

فيهغلوابعفمنيجعلواأنإلىبالطائفتينالغلوبلغوقد،يذنبولايخطئلا

هذاوكل،الإلهيةمننوعالهجعلواالأمرزاد!ان،وأفضل!روالئبئيبمنزلة

.(1)"النصرانيةللضلالاتالمضاهيةالجاهليةمن

.(11/67)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةاكاهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

عاجزونإنهم:يقولونأكثرهمأوالمتأخرينالفقهاءمن"وكثير:وقال

أئمتهمنصوعىفيجعلون،الرسولجهةمنالشرعيةالأحكامجميعتققىعن

تقليدإلىيحتاجالناسمنكثيزاأنريبولا.ويقلدونهمنمالرسولبمنزلة

الإرادةطريقسالكيومنبمعرفتها،هويستقللاالتيالعارضةالأمورفيالعلماء

كالمعصوم؟يجعلهقدبل،كذلكشيخهيجعلمنوالتصوفوالفقروالعبادة

السلوكتلقيأنمع،سلوكهالرسولعنيتلقىولا،عنهإلاسلوكهيتلقىولا

التيبالطريقهوالسلوكفإنفيها؟المتنازعالفروعتلقيمنأسهلالرسولعن

فيمبينكلهوهذا،والأخلاقوالعباداتالاعتقاداتمنورسولهبهاالفهأمر

.(1)"منهللمؤمنلابدالذيالغذاءبمنزلةهذافإن،والسنةالكتاب

المقفد-بعصمةالقول:ولازمه-التقليدكانإلاالفرقمنفرقةمنوما

وبنائها:نشأتهاعواملمن

والمعاهد،المؤمنيقتلون،والجماعةالطاعةعن"خارجونفالروافف:

لالمنإلافاسقاأوعدلاكانسواءطاعةالمسلمينولاةمنلأحديرونلا

العصبيةوهي،الأنسابذويعصبيةمنشرلعصبيةيقاتلونوهم،لهوجود

وصغارهمالمسلمينكبارعلوالغيظالغلمنقلوبهمفيفإنالفاسد،للدين

.(2)"دحأقلبفيليسماصالحيهموغيروصالحيهم

.(273-91/272)الفتاوىمجموع(1)

،(18/532)(11/525)نفسهالمصدروانظر:.(488-28/487)السابقالمصدر(2)

.(1/112)السنةمنهاج
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كبراءهم،وقلدوا،اعتقدوهماعلىالقرآنمنآياتتأولوا:والخوارج

.(1)القرآنخالفأنهلاعتقادهمكافرا،ذلكخالفمنوجعلوا،لقولهموتعصبوا

وأقوالهمقواعدهمعليهبنواالذيطريقهم"أصل:الباطلالكلاموأهل

وهو،الأصيلالأصلهووعقولهموشيوخهممتبوعهمرأيأن:وأعمالهم

رسولهوكلاماللهكلامجاءهمفإذا،المقالاتبهتوزنالذيالواضحالنص

نصمتبوعناوكلام،معانعدةيحتملمتشابههذاقالوا:الأصللهذامخالفا

متشابهقالوا:!الاذلك،فعلواوالتحريفالتأويلأمكنهمفإنفيه،احتماللا

؟إشكالولااشتباهفيهماورسولهاللهبيانهذا:لهمقيلوإذا.الثهإلايعلمهلا

.(2)ادورسولهاللهبمرادأعلمومتبوعنا،مققدونبأنناأجابوا

والسنة:الكتابعنبهماوالاستغناءوالعصمةبالتقليدالاكتفاء-2

والمحاكمة،والسئةالكتابتحكيمعنالئاسأعرض"لما:القتمابنقال

وأقوالوالاستحسانوالقياسالآراءإلىوعدلوابها،الاكتفاءعدماعتقدواإليها،

فيوكدر،قلوبهمفيوظلمة،نظرهمفيفسادذلكمنلهمعرض،الشيوخ

الضغير،فيهارئيحتىالأمور،هذهوعفتهم،عقولهمفيومحق،أفهامهم

البدعفيهاقامت،أخرىدولةفجاءتهممنكرا،يرؤهافلمالكبير،عليهاوهرم

مقاموالضلالالرشد،مقاموالهوى،العقلمقاموالنفسال!نن،مقام

.(3)"العلممقاموالجهل،المعروفمقاموالمنكر،الهدى

.(52/164)الفتاوىمجموع(1)

سعديابنالشيخلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-الشافيةالكافيةتوضيح(2)

(349/3)-.

)3(الفوائدص)84(.
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وأالمقفدطريقعنإلاحقآكانولوالدينمنشيءقبولعدم-3

:المعصوم

اتتيالطائفةمنإلأالحقيقبلونلا"أفهمعلىوالبدعةالأهواءأهليتفق

العلممنمعئنةطائفةإلىالمنتسبينمنكثيربهيبتلىوهذاإليها...،منتسبونهم

فيعندهممعطمرئيسإلىأو،غيرهمأوالمتصوفةأوالمتفقهةمنالذينأو

بهجاءتماإلآوروايةرأياالذينمنيقبلونلافإنهم"!نمرر،الئبتيغير،الذين

.(1)!طائفتهم

وزمجروصاحنادىذلك،مثلفيالصوابالمتعصبلذلكذيمرو!إن

ولكن،يعرفهيكنلمماإلىبوصولهيفرحأنسبيلهوكان،العداوةوأخفى

المفيد!)2(.العلمسماععنوأصقهالئقليد،أعماه

والبدعةالأهواءأهلعندوالعصمةالتقليديتبؤؤهاوالحجيةالمنزلةوهذه

بحسبذلكبعدفيهايتفاوتونكانواوإن،ومذاهبهمفرقهماختلافعلى

بلغوزمنهاالنبوةنورعنالعهدبعدومع،والسنةالحقعنوبعدهمقربهم

متبوعيهم،فيالغلوإلىبهمالحالوصلأنإلى،ذروتهفيهمالفاسدالتقليد

والرافضة.الصوفيةفيذلكيوجدماوأكثريذنبوا،ولنيخطئوالنبأنهموالظن

.(1/47)المستقيمالصراطاقتضاء(1)

.(68)صالأولالأمرإلىالردفيالمؤملمختصر(2)
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حم!نمنقضفيالسنةأهلمنهـكج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

والعم!مةبالتقليدوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

المعصومأوللشيخاتقليدطريقعنوالدينالعلمتلقيإيجاب

:فقال،عفالإعراضعليهموحزم،هداهاتباعالخلقجميععلىاللهأوجب

عنآغرضىومق!يشقنؤلايصلقلآهداىآتتعفمنهذىننئيأيخينتحمفإضا!

وجعل،4112-123:طه9(آغمىآلقممةيؤ!وو!مثصؤضحنكاةمث!يعملهوفإنذ!رى

يئلأييهونؤمورينزسهملأتتثنلين!:فقالورسلهأنبياءههمالهدىلذلكالمبين

اتخذمنعلىالإنكارأشذوأنكر،1165النساء:أ(آلرلممليبغ!حختماآدتوغلللتال!ى

علىويتبعهشيءكلفييطيعه-والرسلالأنبياءغير-وشيخأإمامألنفسه

حييي!حئآؤألتودولفيمنآزصباباؤرفننهئمآخئازممثمآمخذؤأ!:فقالحالكل

.113:(!التوبةمزصيمآبتئ

لا-أمومتبوعهشيخهبعصمةصرحمنمنهمسواء-التقليدأهللكن

-علمأالدينتلفي:ورضاهمحبتهإلىوالوصولاللههدىلمعرفةالطريقجعلوا

وأالعلمفيهيعتقدونالذيالشيخعن-فروعأأمكانأصولأسلوكأ،أمكان

وأوجبوه.ذلكعلىقصروهبل،العصمةأوالولاية

ذلك:فيأقوالهمومن

الطريق.سلوك"كيفية:العيدروسبكرأبيبناللهعبدقال-1
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

بالأنفاسأوبالأحوالأوبالمقاماتأوبالعباداتالحقيقةعلىالطريقسلوك

وأبالمقابلاتأوالقلوبوحفظبالامتثالوالأمثالبضربأوبالمعارفأو

والموداتبالمخالطاتأوبالمحباتأووالمجالساتبالمناظراتأوبالقابليات

بالتصديقأوبالمذاكراتأو-المحمدياتالأخلاقمنوهو-الظنحسنمع

.اللدنياتبالعلومأوبالتربيةأووالخدمةبالانقطاعأووالاعتقادات

،محبوبواصل،مجذوبسالكعارفشيخبقصدإلايمكنلاوهذا

حاضر،وبنفسهتعالىبالتهعارف،والمعقولبالنقلعارف،موصولواصل

والغيوب".الشهادةعالمفيبقلبهوالجلواتالخلواتفيغائب

.عارفشيخمصاحبةمنبد"لا:قالثم

،الكلاموقلة،الطعامقلة:علىأمرهمبناءأنعلالصوفيةالمشايخواتفق

.الأنامواعتزال،المناموقلة

بالشيخإلاوالمقاماتالمطالبوجميعوالخلواتالرياضةتحصلوما

.(1)"الكاملبالإنسانعنهالمعترالعارف

باستماع"عليك:المغربيالتلمسانيمدينلأبيالغوثيةالجكموفي-2

مازمانكلعلماءألسنةعلىيجريتعالىالحقفإن،القوممنالعلماءكلام

."بأهلهيليق

!تالشيخذكر"لما:النقشبنديعلانبنإبراهيمأحمدشارحهاقال

أشجانوحزكالسلوكأهلبعفمنازلوذكر،إليهوالشوقالقربأهلمقام

.(8-6)صالاكبروالإكسيرالأحمرالكبريت(1)
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

يسلكالتيوالمطية،ذلكإلىالموصلالطريقيبيقشرع؟عليهلتقبلالقلوب

.(1)".العلماء..كلاموهو:،المسالكهذهفيالسالكبها

-الأخأيها-ترينت!أما:النقشبنديعلانبنإبراهيمأحمدقال-3

شيخمنذلكفيلكبدفلا؟الطريقةبآدابوتحفيت،الشريعةبمحاسن

.(2)"مضيقكلفيوينفعكالمفاوز،فيبيدكويأخذ،الطريقفيرفيقكيكون

أخذهمنأتمالمشايخعنوالعملالعلم!أخذ:زروقالشيخوقال-4

إلمن.آبمنسبيلواتبع،العلمأوتواالذينصدورفيبيناتآياتهوبل،دونهم

جبريلعنهوأخذوقدعرو،عنهأخذواوالصحابةسيما،المشيخةفلزمت

الصحابة،عنالتابعونوأخذملكأ،نبيألامجبدأنبيأيكونأنفيإشارتهواتبع

،هريرةأبيفيوالأعرجالمسيبوابنسيرينكابنبهيختصونأتبالحلكلفكان

ذلك.غيرإلىعباسلابنومجاهدووهبوطاووس

بالهمةالإفادةوأماذكروا.كماذكروافيماجليفأخذهوالعملالعلمفأما

عليهدفنهمنأيدينا-عنالترابنفضنا"ما:بقولهأنسإليهاأشارفقدوالحال

نافعأكانالكريمشخصهرؤيةأنفأبانقلوبنا"،أنكرناحتىوالسلامالصلاة

الأصلوهو،المنزلةيدانوالموإنومآلأحالأالأنبياءورثةوالعلماء،قلوبهمفيلهم

حاضروهيخللمبحالهتحققمنإذ،الجملةفياللهأهلمنالقربطلبفي

.(3)"فافهم،الفاسقينصحبةعنونهى،الصالحينبصحبةأمرفلذلكمنها،

.(63)ىعالغوثيةالحكمشرح(1)

.(288-287)صالسابقالمصدر(2)

.(9-ه49)ع(56:)القاعدةالتصوفقواعد(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

تقويةتقتضيالتيالخواصإدخالفيكاملشيخمنبدلا":وقال-5

منتقويتهايقتضيما!ادخالأصلأ،النفوسفيماالطبيعياعتبار.النفوس

يخصمامنهاإذ،جموعلمنافذةوبصيرةعظيملغوصيحتاجفرعأ؟الخواص

.(1)"هذهفيكاملشيخمنبدفلا،الأخصأخممنهوماومنها،ويعم

وافتراء:زورأالأئمةإلىينسبونهوماودعاواهمالرافضةأقوالومن-6

وإنيجيبونا،لمدعوناهمإن،عظيمةالناس!بلية:الثهعبدأبوقال.

بغيرنا")3(.يهتدوالمتركناهم

.(3)"الدينفيلناموالي،الطاعةفيلناعبيد"الناسالرضا:وقال.

.(4)"اللهوخدوبنا،الثهعيرفوبنا،اللهعبد"بناجعفر:أبووقال.

!فمتثدؤأفداكجعلت:لهفقلت!الرضا"سألت:قالالوشاءعن.

ونحنالذكر،أهلنحن:فقال،؟!7:الأنبياءأ(لقاتودنىلاإنكضترآلد!رآفل

حقأ:قلت،نعم:قال،؟السائلونونحنالمسئولونفأنتم:قلت،المسئولون

.(5)"معن:قال،؟نسألكمأنعلينا

.(501)عى(73:لقاعدةا)التصوفقواعد(1)

.(23/99)نوارلأابحار(2)

.(532)عللمفيدالأمالي(3)

.(23/031)الأنواربحار(4)

.(112-1/012)الكافيأصول(5)
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حم!نمنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

اثافيالمسلك

المعتنالشيخلضقليدالموجبةوالمزاياوالفضائلالحججذكر

لهوالتسليمالمعصومأو

الخصائصمنلهيعتقدهلمايقفدهفإنماغيرهقفدمنأن:المسقماتمن

وعلىنفسهفيمزئةمنللمقفديراهما:ذلكومن،تقليدهتوجبالتيوالمزايا

وأأعلمأومنهأففلالمقفدذلكأنيبرى-الأحوالأقلعلى-أنهأو،غيره

ذلك.نحو

أقوالهمفضفنوا،والأئمةالشيوخوعصمةالتقليدأهلاستغفهماوهذا

لتقليدأتباعهمبهايقنعونالتيوالمزاياوالفضائلالحججمنجملأوقصصهم

طائفتهم.أوإمامهمأوشيخهم

ذلك:ومن

أبوابأذلكإلىوضممنا،القومسيرمنطرفأأثبتنا"لفا:القشيريقال-1

تعالىاللهمننرجو،للمريدينبوصيةالرسالةهذانخغأنأردنا،المقاماتمن

...عليناحجةيجعلهاولابها،القياميحرمنالاوأنلاستعمالها،توفيقهمحسن

الطريقة،هذهمنليسمنمذاهبمنمذهبإلىينتسبأنبالمريدويقبح

الصوفيةطريقةسوىالمختلفينمذاهبمنمذهبإلىالصوفيانتسابوليس

مسائلهمفيحججهمهؤلاءفإن؟الطريقةهذهأهلبمذاهبجهلهمنتيجةإلا

مذهب.كلقواعدمنأقوىمذهبهموقواعدأحد،كلحججمنأظهر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهصنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

هذهوشيوخوالفكر،العقلأربابوماوالأثر،النقلأصحابإفا:والناس

والذيظهور،لهمفهوغيبللناسفالذي؟الجملةهذهعنارتقواالطائفة

،الوصالأهلفهمموجود،سبحانهالحقمنفلهممقصودالمعارفمنللخلق

القائل:قالكماوهم،الاستدلالأهلوالناس

ساريالناسفيوظلائهمضرقبوجهكليلي

النهارضوءفيونحنمالظلامملدففيفالناس

هذهشيوخمنشيخوفيهإلاالإسلاممدةفيالأعصارمنعصريكنولم

العلماءمنالوقتذلكوأئمةإلاالقوموإمامةالتوحيدعلوملهممن،الطائفة

لهموخصوصيةمزيةولولابه،وتبركوالهوتواضعواالشيخلذلكاستسلموا

.(1)"بالعكسالأمركانوإلا

الشيخ،حكمتحتدخلإذاالصادق"فالمريد:السهرورديقال-2

كسراجالمريد،باطنإلىحالالشيخباطنمنيسري،بآدابهوتأذب،وضجبه

مستوحالشيخمقامويكونالمريد،باطنيلقحالشيخوكلام،سراجمنيقتبس

وسماعالصحبةبواسطةالمريدإلىالشيخمنالحالوينتقل،الحالنفائس

.(2)"المقال

وشمألالثهإلىوشملمهالهوىثوبعنالكلامبذرينقي"فالشيخ:وقال-3

الحق.منبالحقكلامهفيكون،يقولثموالسداد،المعونة

.(575)صالقشيريةالرسالة(1)

.(1/93)المعارفعوارف(2)
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حم!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يخونلافكما،الوحيأمينجبريلأنكما،الإلهامأمينللمريدينوالشيخ

.الإلهامفيالشيخيخونلا؟الوحيفيجبريل

ظاهرأ!ىاللهبرسولمقئدفالشيخ؟الهوىعنينطقلاالثهرسولأنوكما

.(1)"النفسبهوىيتكلملاوباطنأ،

باستماع"عليك:المغربيالتلمسانيمدينلأبيالغوثيةالجكموفي-4

مازمانكلعلماءألسنةعلىيجريتعالىالحقفإن،القوممنالعلماءكلام

.!بأهلهيليق

،القلوبأطباء"...فإنهم:النقشبنديعلانبنإبراهيمأحمدشارحهاقال

القلوبأطباءوكذلك،ووقتهوسنهمزاجهيناسبالمريفمايعطيوالطبيب

...الزمانذلكلأهلالنافعالدواءزمانكلفيألسنتهمعلىالثهيجري

غرسوأي،؟يشرقفلاالمعارفنورإليهيصل-أخييا-قلبفأفي

.!؟يوزقفلاالواصلكلامينميه

واخضع،مكانكلفيواقصدهم،بآثارهموالاقتداء،كلامهمبتتبعفعليك

بهم،معمورالكونفإن،الإحسانمقاممنلمعةفيهتتوهممنلكلوانكسر

.(2)"عنهميخلوولا

بالاحتراموسرك،بالتقديمذاتكلهشهدما"الشيخأيضأ:وفيها-5

بإشراقه،باطنكوأنار،بإطراقهوأدبك،بأخلاقههذبكمنالشيخ،والتعظيم

.(1/037)المعارفعوارف(1)

.(6ه-63)صالغوثيةالحكمشرح(2)
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نقضفيالهممنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةامهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"نورهآثارمغيبهفيوحفظك،حضورهفيجمعكمنالشيخ

أولادهاوترئيتبيفررالسلحفاة"إن:الشاذليالحسنأبووقال-6

هذهالنظرةلحيوالؤكانفإذاالخاضية،هذهولنظرهابغد،منإليهمبالنظر

ومحبتهخدمتهفييكونبمنفكيفذلك؟،الوليلنظريكونلاكيف؟الخاصية

.(2)امل؟متهالك

الصوفية!مشايخ:أيعنيالقوممشايخكان"إنماالخواع:عليوقال-7

الفقراءليصدق؟الفقهفيالفقهاءمشايخدونقبورهممنتلامذتهميجيبون

الفقيهصدقفلوالفقهاء،دونأشياخهم،فياعتقادهمفيأالصوفيةأيعني:

.(3)"مشافهةوخاطبهالشافعيالإماملأجابه

والفضائل،المعصومينالأئمةتقليدوجوبفيالرافضةحججوأما-8

علمكدعوىالكفرقبيلمنفكلها:وافتراءزورأإليهمينسبونهاالتيوالمزايا

ومنها:ذلك،وغيربالكونوالتصرفالغيب

تكوينيةوخلافةساميةودرجةمحمودأمقامآللإمام"إن:الخمينيقال.

مذهبناضرورياتمن!ان،الكونهذاذراتجميعوسيطرتهالولايتهاتخضع

.(4)"مرسلنبيولامقربملكيبلغهلامقامألأئمتناأن

.(282)صالغوثيةالحكمشرح(1)

.(991)صالسابقالمصدر(2)

.(1/944)للشعرانيالكبرىالطبقات(3)

.(52)صالإسلاميةالحكومة(4)
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حم!نمنقضفيالهصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

تخصلا،القرآنكتعاليمالأئمةتعاليمإنسابقأ:قلت"وقد:وقال.

القيامةيوموإلىومصرعصركلفيللجميعتعاليمهيوإنماخاصا،جيلأ

واتباعها")1(.تنفيذهايجب

منأؤدي!أنا:قال!تعليعنالكوفيإبراهيمبنفراتوروى.

أقضيوأناإلانبيأاللهبعثوما،النبيينإلىالوصيينومن،الوصيينإلىالنبيين

اثنيربيإلىوفدتولقدوالظفر،بالعلمربياصطفانيولقدعداته،وأنجزدينه

أفرقالذيالفاروقأنا،...الغيبمفاتيحوأعطانينفسهفعرفنيوفادةعشر

.(2)"رانلاوأعدائيالجنةأوليائيأدخلأنا،والباطلالحقبين

يعلمونأنهم!ضعنهمعديدةبطرقرويناه!ماشبر:الثهعبدوقال.

،...الأرضينفيوماالسماواتفيماويعلمون،كائنهوومايكونوماكانما

.(3)"الربوبيةصفاتفيهاعليهمتجريأوليةبرزخيةروحانيةحالةولهم

وتعالىتباركالثهإنعلي،"يا:!تلعليقال!ووالنبيأنويروون.

يحنتقذتمقاآدتهليقمقلذ!:تعالىقولهوذلك،ليغفرهاثم،شيعتكذنوبخملني

.(4)ال12:الفتحأ(ؤقاتآخرئبث

.(113)عالإسلامية)1(الحكومة

.(67)رعالكوفيفراتتفسير(2)

.(2/397)الأنوارمصابيح(3)

.(082)صالشرائععلل(4)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثالثالمسلك

المعصومأوالمققدبقولالشرعيةانصوصمعارضة

والحصن،المؤمنبهيستفيءالذيالنورهيوالسنةالكتابنصو!

باطل.كلبهينقضالذيوالسلاح،مبطلكلعنفيهيمتنعالذي

تنقضفهي؟وبدعةوهوىضلالصاحبكليخشاهماوأقوىأشذوهي

أتباعه.عنهوتصيرف،وتلبيسهزيفهوتكشف،أصولهعليه

للأئمةالعصمةودعوىالتقليدأهلمنوالبدعةالأهواءعأهلحير؟لذلك

تحولالتيوالعقباتالمفاوزوبينهامققديهمبينيفمعواأنعلىوالشيوخ

الشرعيةلدلالاتهافيههممامعارضةيدركواأويتعلموهاأويطلبوهاأندون

المطلقوالتلقيشيوخهمتقليدوجوبقزرواقديكونواأنفبعد،الصحيحة

التيومزاياهمالمقفدينفضائلوعذدواذلك،علىالحججوذكروا،عنهم

نصوصمرتبةفيعصمتهمالمذعىأوالمقفدينأقوالجعلوا؟تقليدهمتوجب

الكتابمنوينقضهباطلهميعارضمالهميبيقأحديأتيهمفلا،والسنةالكتاب

المقفد.ذلكبقولعارضوهإلاوالسنة

وأالمقفدالشيختقليدتوجبوالقصمالتيالأقوالمنأكثروا؟ولذلك

المطلقالتسليمهووإنمافكر،إعمالولانقليإلىالنظردونعصمتهالمدعى

فيالقشيرينقلهما:ذلكومن،مناقشتهمجردوحزمواشرط،أوقيددون

وقد،(الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسية)الأنوار:كتابهفيوالشعراني،رسالته

:ذكراهومما،ذلكمنأكثرا
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلحك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا!أهواءأهلاستدلال

:أقسامثلاثةعلى!الصحبة:القشيريقال-1

خدمة.الحقيقةفيوهي:فوقكمنمعصحبة

وعلى،والرحمةبالشفقةالمتبوععلىتقضيوهي:دونكمنمعوصحبة

والحرمة.بالوفاقالتابع

.والفتوةالإيثارعلىمبنيةوهيوالنظراء:الأكفاءوصحبة

يبدوماوحملالاعمراض،تركبهفأليالرتبةفيفوقهشيخأصحبفمن

.(1)"بهبالإيمانأحوالهوتلقي،جميلوجهعلىمنه

إلىخرجت:يقولالسلميالرحمنعبدأباالشيخ"سمعت:وقال-2

أيامخروجيقبللهوكانالصعلوكي،سهلأبيالأستاذشيخيحياةفيمرو

رفعقدرجوعيعندفوجدته،والختمالقرآندورمجلسبالغدواتالجمعة

فداخلني،القولمجلسالوقتذلكفيالغفانيلأبيوعقدالمسجد،ذلك

،القولبمجلسالختممجلساستبدلقد:نفسيفيأقولفكنت؟4شيذلكمن

رفع:يقولون:فقلت،؟بفالناس!يقولإيش،الرحمنعبدأبايايومأ:ليفقال

يفلحلايتم؟؟لأستاذ:قالمن:فقال،!!القولمجلسووضعالقرآنمجلس

.(2)"أدبأ

.(004)صالقشيريةالرسالة(1)

يفلح؟لايتم؟؟:لأستاذهقال!من:قالمنومنهم.(438-437)صالسابقالمصدر(2)

.(1/971)للرنديالعليةالمواهبغيث."أمتهفيكالنبيأهلهفيالشيخلأن
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نقضفيالهممنةأهلح!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحك!نم

منأحسنشيخهخطأيزلم"من:شريفأبيبنالدينبرهانوقال-3

.(1)البهينتفعلمهوصوابه

لإشارةمخالفةالمريدمنحصلإذاأنهعلى"وأجمعوا:الشعرانيوقال-4

الفور،علىبالجنايةيديهبينيقزأنعليهكانحقبغيرأحدعلىجنايةأوشيخه

منالجنايةتلكعلىللنف!سالعقوباتمنشيخهعليهبهيحكملمايستسلمثم

يجوزلاأنهعلىوأجمعوا،ذلكونحوشديدجوعأوشديدةخدمةأويكلفهسفر

.(2)"!الثهلحقوقتضييعذلكلأنالمريد؟زلاتعنالتجاوزللأشياخ

تحملفإنهاأصحابناقولتخالفآيةكلأن"الأصل:الكرخيوقال-5

،...التوفيقجهةمنالتأويلعلىتحملأنوالأولى،الترجيحعلىأوالنسخعلى

وأالنسخعلىيحملفإنهأصحابناقولبخلافيجيءخبركلأنالأصل

.(3)"بمثلهمعارضأنهعلى

قال."هبينتفعلم؟شيخهمننقص!لهظهر"من:الغوثيةالحكموفي-6

فعليك،نهارهشمسقلبكفيوسطع،منهمالواحدصحبت..فإذا.!:الشارح

الاستقامةحيمئذفيهكذا!9واشتهر،أسرارهبعظيمقلبكتعقر،معهالأدببلزوم

؟حالكلعلىفيهالعقيدةن!حو،أحوالهمنعليكاشتيهعاوأؤل،والكمال

لديه،ماومعرفةفهمكإلىالقصورونسبةإليهالقصورنسبة:بيندائرالأمرفإن

.(4)"وأليقأولىبكوالثاني

.(1/671)سيةلقدانوارلأا(1)

.(1/081)بقلساالمصدرا(2)

.(817-691)صالأصولفيالكرخيرسالة(3)

.(941)صالغوثيةالحكمشرح(4)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

الأخرىجمعالمذاهبمنوالضحذيرالصنفير

السنة-اهلمذهبوخاصة-

التلفي:للمعينالعصمةودعوىالتقليدعليهيقومماأعظمأنالمعلوممن

له.الكاملوالتسليمالشخصذلكعنالمطلق

التقليدأهليستدلالمقفدين،قلوبفيتوثيقهعلىوحرصأ،لذلكوتأكيدأ

ماكلعنوالإعراضالمقفدالمعتنسوىمنكلتركعلىبهماوالعصمة

.(1)ونحلتهمذهبهيخالف

عليهمايخالفماتجاهعامةالمقفدينحالفي-قخةلثهالقيمابنقال

قبولعدمانحرافهمسببكانالذينالمنحرفينمعينحرف"ولم:-مققدوهم

بفهمهأنفسهمحدثواولا،عزيمةولابقوةيأخذوهولمبكز؟قبلوهأوالعهد

ضراوةومعهمالعهدعليهمعرضبل،وصاياهوتنفيذفيهبماوالعملوتدبره

هومنتلقيالعهدفتلقوا،والأمهاتالآباءعليهألفواوماالعادةودينالصبا

علىوقلبههمهيجمعمنتكقتيلا،وعادتهموسلفهآباءهعليهوجدبمامكتف

ثمفيهماتأمل:لهوقيلوحدهأتاهالعهدذلككأنحتىبه،والعملالعهدفهم

استمرتوماالقرابةسيرإلىأخلدالتلقيهذاعهدهيتلقلمفإذا،!بموجبهاعمل

عليهماإلىأخلدهمتهعلتفإن،بلدهوأهلوجيرانهوأصحابهأهلهعادةعليه

.(5/122)المعادزاد،(606-01/206)(5/001)الفتاوىمجموعانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيال!همنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

يكونأنلنفسهفرضي،وفهمهالعهدتدبرإلىالتفاتغيرمنتقدمهومنسلفه

بالعصبيةرماهوعزيمتههمظمبلغهذاورأىالشيطانشامهفإذا،العادةديندينه

لهومثل،باطلخالفهوما،الحقهوهذاأنلهوزين،وسلفهللآباءوالحمية

والحميةالعصبيةبتلك،الهدىصورةفيوالضلال،الفملالصورةفيالهدى

وعليهلهمماله،وقومهعشيرتهمعيكونأنفرضاهعلم،غيرعلىأسستالتي

يخالفالهدىكلجاءهفلوتولىمااللهوولاه،الهدىعنفخذل،عليهمما

.(1)"ضلالةإلايرهلموعشيرتهقومه

مذهبعنالخروجأتباعهمعلىيحزمون:مذهبكلفيالتقليدفأهل

منذلكلهعلفيجعليغلومنومنهم،المسائلمنيسيرجزءفيولوأئمتهم

.الردةأوالزندقة

أتباعفيغيرسماسببهاكانوفتنحروبالإسلاميالتاريخفيوقعتوقد

ذلك:ومنمطلقأ،باطلغيرهممذهبوأنمطلقأ،حقمذهبهمأنمنالمذاهب

الأربعةالمذاهببعفأتباعأنمنتيميةابنالإسلامشيخذكرهما-أ

اختلافقبيلمنهيالتي-بعفالمسائلفيالاختلالهثحملهمالمشرقبلادفي

بينهم.القتالحصولإلى؟مذهبهفيلمققديهمنهمكلوتعصب-التضادلاالتنوع

فيوالفتنالتفرقكثرةالبلادتلكعلىالتترالثهتسليطأسبابمنأنوذكر

أبيمذهبعلىلمذهبهيتعصبالشافعيإلىفالمنتسبوغيرها،المذاهب

عللمذهبهيتعصبحنيفةأبيإلىوالمنتسب،الدينعنيخرجحتىحنيفة

.(166-165)عالفوائد(1)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

يتعصبأحمدإلىوالمنتسب،الدينعنيخرجحتىوغيرهالشافعيمذهب

.(1)اذهأوهذاعلىلمذهبه

فشا"وقد:بقولهأصبهانمدينةعن(2)الحمويياقوتذكرهما-ب

الشافعيةبينوالتعصبالفتنلكثرةنواحيهافيوقبلهالوقتهذافيالخراب

محلةنهبتطائفةظهرتفكلماالحزبينبينالمتصلةوالحروبوالحنفية

.(3)"ذمةولاإذذلكفييأخذهملاوخربتهاوأحرقتهاالأخرى

.(4)الريفيوالشافعيةالحنفيةعنذلكمنقريباوذكر

عنأجمعينوالناسومققديهمأتباعهمينقرون:والبدعةالأهواءوأهل

والشكاكوالحشويةكالمجبرةالذميمةبالصفاتويصفونهم،السنةأهلمذهب

ذلك.وغيروالنقصانية

السنةإلىليعيدهميناظرهمفي!ته!عباسبناللهعبدجاءلمافالخوارج

الناسفخطبالكوا(ابن)وهو:ومقفديهمرؤوسهمأحدقام؟والجماعة

أعرفه؟فأنايعرفهيكنلمفمن،عباسبناللهعبدهذا،القرآنحملة"يا:فقال

.(02)صالنورانيةالقواعد،(22/66،452)الفتاوىمجموع:انظر(1)

سنةولادته،اللهعبدأبو،الدينشهاب،البغداديالحمويالرومياللهعبدبنياقوت(2)

تصانيفه:من،المعارفتحصيلفيعاليةهمةلهوكانت،وخمسمائةوسبعينخمسأوأرج

وستمائة.وعشرينستسنةتوفيوغيرها،الأدباءومعجمالشعراءومعجمالبلدانمعجم

.(139-6/271)الأعيانوفيات

.(1/902)البلدانمعجم(3)

.(3/171)السابقالمصدر(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الرتل!:قومهوفيفيهنزلممنهذا،يعرفهلابمااللهكتابفييخاصمممن

.(1)!الثهكتابتواضعوهولاصاحبهإلىفردوه،158:الزخرف9(خصجثونقؤلم

ومنوأهلها،السنةعنالشديدةالمققديننفرة:المسلكهذاأنتجهومما

الواقعية:أمثلته

بقوله:(البلخيأيوببن)خلفترجمةفيحبانابنالإمامذكرهما-أ

وبغضهالإرجاء،فيلتعصبه،حديثهمجانبةأستحبفيه،غاليامرجئا"كان

.(2)"جهدهإياهموقمعه،السنةينتحلمن

مرجئا"كان:بقوله،البلخيحكيمبنشدادترجمةفيأيفاذكرهما-ب

لتعصبه،حديثهمجانبةأحبأنيغير،الثقاتعنروىإذاالحديثمستقيم

.(3)"اهبلطأوالسننانتحلمنوبغضهالإرجاءفي

إلىالطريقويقصرون،الأخرىالمذاهبجميععنينقرون:والصوفية

ومماوأئمتها،وأهلهاالشريعةعلومفيمريديهمويرهدون،طريقهمفيالثه

ذلك:فينقلوه

اللهأراد!اذاالعلماء،علمعنغنيالصادق"المريد:قالالجنيدعن

الفقراء")4(.صحبةومنحهالصوفيةإلىأوقعهخيرأبالمريد

.(7/281)والنهايةالبداية(1)

.(8/228)الثقات(2)

.(8/031)السابقالمصدر(3)

.(1/84)الكبرىالطبقات(4)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

للمريدوأحب،لهمهأجمعلأنه؟يكتبولايقرألاأنللصوفي"أحب:وقال

وطلب،التكسب:حالهتغيروإلاالثلاثبهذهقلبهيشغللاأنالمبتدئ

.(1)"والتكسب،الحديث

الدنيا")2(.إلىركنفقدالحديثطلب"من:الدارانيسليمانأبووقال

له:فقالحنبلبنأحمدالإمامصحبةفيالكرخيمعروفأرجلواستشار

صحبتهفإن،بالناساشتغالالحديثوفي،حديثصاحبأحمدفإن؟تصحبهلا"

.(3)"الخلوةوحبالذكرحلاوةمنقلبكفيتجدماذهب

أقبحاليومالعلماءأ:يعني9معهم"الجلوس:الحسنيعجيبةابنوقال

الشريعة،ظاهرإلايعرفونلالأنهمجاهلأ؟وفقيرأغافلأعاميأسبعينمن

منردفيفيجهدونضال،أومخطئالظاهرهذافيخالفهممنأنويرون

!همحبتهممنالمريدفليحذر،يغشونوهمينصحونأنهميعتقدون،خالفهم

منعنهايسألمنيجدولممسألةفيتوقففإن،استطاعمامنهموالقرب

والحية،العقربمعكالجالسمعهويكونحذر،علفليسألهالباطنأهل

طريقفيأبدأفأفلحوصحبهممنهمقربالفقراءمنقطأحدأرأيتماوالله

.(4)"عالخصو

.(1/267)القلوبقوت(1)

.(2/521)السابقالمصدر(2)

.(2/236)القلوبقوت(3)

.(97)عالهمم)4(إيقاظ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

مذهبإلىينتسبأنبالمريد"ويقبح:القشيريالقاسمأبيقولوسبق

منمذهبإلىالصوفيانتسابوليس،الطريقةهذهمنليسمنمذاهبمن

هذهأهلبمذاهبجهلهمنتيجةإلاالصوفيةطريقةسوىالمختلفينمذاهب

.(1)"الطريقة

أهلوأئمةوالسلفالصحابةمنأجمعينالإسلامأهليذفون:والرافضة

بلاياهم:ومن،الإسلامأهلمنالبدعأهلحتىبل،السنة

فقلت:.ثلاثةإلا!ووالنبيبعدليذةأهلالناس"كان:قالجعفرأبيعن.

.(2)"الفارسيوسلمانالغفاريذروأبوالأسودبنالمقداد:فقال،؟الثلاثةمن

.(3)"أينس:عندهملهيقالماهوالناصببأنتنادي!ض"أخبارهم.

عمتظافرةفالنصوالإماميةالفرقةهذهعلىالخلافأهلطوائف"وأما.

.(4)"رانلافيمخلدونأنهمعلىالدلالةفي

أيضأهمالسنةأهلمنالأربعةالمذاهبأئمةأنعلىيدلنا"ومما.

نجدفلم،الطاهرةبالعترةبالاقتداءأمرهمالذيالنبيوسنةالكتابخالفوا

.(5)"زمانهإماموعرفسفينتهموركبعنقهلوىمنهمواحدأ

.(570)عالقشيريةالرسالة(1)

.(8/542)الكافيمنالروضة(2)

.(471)صالخراسانيةالمسائلأجوبةفيالنفسانيةالمحاسن(3)

.(57)صالبراهيننور(4)

.(88)عالسنةأهلهمالشيعة(5)
http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالهصنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

انمسالمسلك

العلمتلقيمنوالتحذيرالتنفير

المعصومأوللشيخالعقليدطريقغيرعن

شيخعنالتلقيمقفديهمعلىيوجبوابأنوالعصمةالتقليدأهليكت!لم

المذاهبأوالآخرينالشيوخجميععنبتنفيرهمولا،معينةطائفةأومعين

منهيخرجونلاالتقليدمنمتلاطيمبحيرفيأغرقوهمبل،الأخرىوالطوائف

فحذروهم،اللهبلطفإلايجاوزونهلاناليمنبسياحوأحاطوهم،الثهيشاءأنإلا

طريقعنإلامطلقأوالهدىوالعلمالدينيطلبواأنمنأجمعينوالمسلمين

والعصمة.التقليد

وصحبكلها،العلومجمعرتجلآأن"لو:الثقفيالوهابعبدبنمحمدقال

مؤدبأوإمامأوشيخمنبالرياضةإلاالرجالمبلغيبلغلا،الناسطوائف

يجوزلانفسهورعوناتأعمالهعيوبيريهأستاذمنأدبهيأخذلمومن،ناصح

.(1)"المعاملاتتصحيحفيبهالاقتداء

.(2)"الشيطانفإمامهأستاذلهيكنلم!من:البسطامييزيدأبووقال

نبتتإذاالشجرة:يقولالدقاقعليأباالأستاذ"سمعت:القشيريوقال

لهيكنلمإذاالمريدكذلكتثمر؟لاولكن،تورقفإنهاغراسغيرمنبنفسها

نفاذألا)2(.يجدلا،هواهعابدفهونفسأنفسآطريقتهمنهيأخذأستاذ

.(01-ه401)صالقشيريةالرسالة(1)

.(572)صالسابقالمصدر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"إبليسشيخهكانشيخبلاالطريقادعى"من:الشعرانيوقال

يمكنهلاالأرضمنمنزلأيقطعأنأراد"من:النقشبنديإبراهيمأحمدوقال

يقطعأنيريدبمنفكيف،السبيلعنوعدلوانقطعضل!الا،بدليلإلاذلك

،...التحقيقهذالهتئممرشدبشيخإلاذلكيمكنهأنفهيهات،؟الطريقهذامثل

حيثمنإلاأوليائهعلىالدليليجعللممن)سبحان:العطائيةالحكمفيقالكما

.(2)"(إليهيوصلهأنأرادمنإلاإليهميوصلهمولم،عليهالدليل

!ح!!!!اكع

.(1/471)لقدسيةانوارلأا(1)

.(288)عالغوثيةالحكمشرح(2)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

،المعصومأوالشيخيققدلملمنالعظيمةالعقوباتذكر

غيرهوبينبينهجمعأو،غيرهإلىتركهأو

العممة؟فيهاعتقادهعدمأوأمر،كلفييقفدهشيحعندينهالمرءتلقيعدم

كما"العصمةودعوىالتقليدأهلعندالمحظورةالمحرمةالأمورمنهو

تقليدهميزلملمنوضعواذلكتقريرفيوزيادة،-السابقالمسلكفيسبق

وتقليدتقليدهمبينجمعأو،غيرهمإلىوذهبتركهمأو،عصمتهمأوأصلأ

بها.يتوغدونهمالمغقظة،الشديدةالعقوبات؟غيرهم

ذلك:ومن

بينبالمفتتعالىاللهابتلاهالأشياخاحترامخيرم"منالجنيد:قال-1

.(1)"الإيماننوروخيرمالعباد

علىيفلحلاالكمالشيخهفييعتقدلم"من:الجيليالقادرعبدوقال-2

.(1)"ادبأيديه

كلبلء:يقولنخةلثهالدقاقعليأباالأستاذ"سمعت:القشيريوقال-3

وانقطعت،طريقتهعلىيبقلمشيخهخالفمنأن:بهيعني.المخالفةفرقة

اعترضثمالشيوخمنشيخأصحبفمن.البقعةجمعتهما!انبينهماالعلقه

الشيوخأنعل،التوبةعليهووجبت،الصحبةنقفعهدفقدبقلبهعليه

.(1/471)لقدسيةارنوالأا(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"اهنعتوبةلاالأستاذينعقوققالوا:

يحكيالبسطاميعمي!سمعت:قالولالدامغانيالحسنعنوروى-4

فقذمتيزيد،أبيعلىقدماالنخشبيترابوأباالبلختيشقيقأأن:أبيهعن

فقال.صائمأنا:فقال.فتىيامعناكل:لهفقالايزيد،أبايخدموشاب،السفرة

صومأجرولككل:شقيقفقال.فأبىشهر.صومأجرولككل:ترابأبو

الشابذلكفأخذ.تعالىاللهعينمنسقطمندعوايزيد:أبوفقال.فأبى.سنة

.(2)اديدهفقطعت،سنةبعدالسرقةفي

عندليلةكنت:قالالعلويالهمدانيالحسنأبيعن"ويحكى:وقال-5

معه،قلبيوكانالتنور،فيطيريعفقأنبيتيفيأمرتوكنت،الخلديجعفر

فأخرج،منزليإلىورجعتبشيء،فتعللت،الليلةعندناأقمجعفر:ليفقال

عندالطيروحمل،البابمنكلبفدخليدي،بينووضعالتنور،منالطير

عليبصرهوقعفحينجعفر،علىدخلتأصبحتفلما،...الحاضرينتغافل

.(2)"يؤذيهكلبعليهشفطالمشايخقلوبيحفظلممن:قال

،امرأةتسعينمنتزوجأنهالصادقعبدبنالحميممحمدعنوذكروا-6

لدودةأبيبناتوبينالنقاابنالشيخبناتبينجمعكما،العشراتبينوجمع

وسدستخمستمحمد،شيخيا:لهوقالالقاضيعليهفأنكر،اثنتيناثنتين

،؟ى!رسولهوسنةاللهكتابتخالف،!أختينبينالآنجمعتحتىوعشرت

الأنكحةهذهجميع:القاضيلهفقال،بذلكليأدن!ووالرسولإن:لهفقال

.(437)صالقشيريةالرسالة(1)

.(438)ع)2(المصدرالسابق
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مندكجنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)جلدهوانفسخالقاضيفمرض،جلدكيفسخالثه:لهوقالعليهفدعافسختها،

مفزطونالناسمنوقسم...":الحائريعليميرزاالحاجوقال-7

أنكرفبعضهمفيها،اللهرتبهمالتيمراتبهمعننزلوهمقد،حقهمفيمقصرون

يأمنيتمكنونلاإنهموقالوا:،الخلقسائرمعمساوينوجعلهملهضلهم

بعضهمحكمبلوالعجز،والنقصالجهللهموأثبت،تعالىاللهبأمرحتىفعل

وبعضهم،النقائصمنذلكوغير،بالغيبعلمهموأنكر،مدفوعاتهمبنجاسة

الإلهية.الكليةالولايةلهميثبتلم

،والصوابالحقجادةعنمنحرفونوهم،والمفرطةالمقصرةهمفهؤلاء

الإمامية.مذهبعنخارجون

الشيعة،ضعفاءوهم،عقلهموقصوربصيرتهمفلضعفالقاصرونأما

.النجاةلهميرجىفربماالأخبار،بعفررفيكما

يومإليهمينظرالثهأنأظنفلاالمعاندونأوالمعتقدونالمقصرونوأما

عاصف،يومفيالريحبهاشتدتكرمادتكونأعمالهمبل،يزكيهمولاالقيامة

.(2)"الساقطةالضعيفةالعقيدةتلكمنبالتهنستعيذ

التصوففيدراساتعننقلأ(531)رعوالصالحينالأولياءخصوصفيالطبقات(1)

.(166-165)ص

.(29)عالشيعة)2(عقيدة
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السابعالمسلك

وآدابهقواعدهالسقليددعوىتضمين

سندهالذيالعلم"أينإذ؟وضلالخطأمنالفاسدالتقليدفيمامع

الذيالخوضمن،سبحانهالعالمينربعنجبريلعناللهعبدابنمحفد

ماتالتيوالآراءالأقوالوأين،؟والمعتزلةالجهمئةمنالفملالةشيوخسنده

الأرضزالتإذاإلآتزوللاعالتيالئصومن؟..عليها.والقائمونأنصارها

ترسيخهبهاأريدالتيوالآدابالقواعدلهوضعتقدفإنهذلكمع؟(1)"والسماء

للمقفدين.ولائهموضمانالمققدين،نفوسفي

بالمعانيوإيمانهالمؤمنفقهيزدادوالآدابالقواعدتلكفيالتمغنوعند

قرين!قهؤتبماشئتطتاتهفىنقضقآلرخمقديمتنغنيغمثىؤمن!:تعالىقولهفيالعظيمة

فإضا!:وقوله،137-36:الزخرفأ(مه!دوقآتهمؤتخئتمبونآلتتبيليعقثقحذونهتموإتهتم

قإنذ!رىعنآغرضىومق!يشقئؤلايصلقلآهداىآتتعفمقهذىفنئيخين!ميأ

ؤلقمؤمنب(ولرسئويوءآتعرةوبته!:وقوله،4211-231:طه9(فنكامعيشمةلةفى

مغئبدائمآالمققديجعلبماوالآدابالقواعدتلكامتلأتفقد؟!8المنافقون:9

يصلبلقرار،ولالهرأيلامققده،شاءكيفيقادالفكر،مسلوب،العقل

كأنهحتىوالتصزفالأهليةوفقدانوالمهانةالذتةدرجاتأدنىإلىالأمربه

.!سيدهمعالرقيقكالعبدمقفدهعند

.(44-43)صالإسلاميةالجيوشاجتماع(1)
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ج!نمنقضفيالهصنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

،البابهذافيوالتأليفوالتقنينبالتقعيد-خاصة-التصوفأهلعييوقد

أعيانهمتراجمأوومعالمهالطريقبيانفيمصنفاتهممنمصتفيخلويكادولا

لهم،ترجممنأقوالفيمنثورةكانتأولذلكوضعتأبوابوفيهإلاوأئمتهم

ذلك.فيأساسأالمصنفةالكتبعنففملأهذا

عندهمالملفبالمغربيالتلمسانيالحسينبنشعيبمدينأبووهذا

بعدهمنويشرحهاله،أبيالمحبفيوالآدابالقواعدتلكمنشيئأيبينبالغوث

وفيها:،السكندريالثهعطاءبنمحمدبنأحمد

والأمراالساداتوالسلاطينهمالفقراصحبةإلاالعي!ث!لذةما

السالكأيهاواجتهد،طريقهالسالكأيهاتخالف"فلاعطاء:ابنقال

عنكويزيل،مجالسهفيوتأدبواصحبه،،الرفيقهذاتحصيلفيالفجذ

."...تعويقكلصحبتهببركة

وراقدموكمهماحظكوخلمجالسهمفيوتأدبفاصحبهمو

شبح،الصحبةفإن؟مجالستهمفيمعهموتأدبالفقراء،اصحب:"أي

صحبته،فائدةحزتوالروحالشبحبينلكاجتمعفإذاروحها،والأدب

آدابأهمومن.؟الميتمنترجوهافائدةفأي،ميتةصحبتككانت!الا

لامتثالإلامصروفةهمتكتكنولاوراءكحظوظكتخلفأن:الصحبة

لا.مسعاكيشكرذلكفعندأوامرهم

حضرايختممنالرضابأنواعلممعهمدائماواحضرالوقتواستغنم

وقالبكبقلبكمعهمدائماواحضرالفقراءصحبةوقتواستغخ:"أي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

بآدابهم،بالتأدبظاهركوينصح،فوائدهموتغمركزوائدهم،إليكتسري

يخصالمقاموهذاالرضاهذاأنواعلم،...بأنوارهمبالتحليباطنكويشرق

فاخرجوالانكسار،بالذلةوتحلى،نفسهعنوخرج،بالتأدبمعهمحضرمن

ذلكفعند،بناديهمحللتإذاوانك!يروانطرح،أيديهمبينحضرتإذاعنك

أنوارلكتشرقالضمت،بملازمةذلكعلىواستعنالحضور،لذةتذوق

.":!تقالكماالسرور،ويغمرك،الفرح

مستزابالجهلوكنعنديعلملافقلمشلتإنالاالصمتولازم

إلىفارجعشئلتفإنشئلت،إنإلا-السالكأيها-الصمت"فالزم

العلمأنوارلكتشرقبالجهلواستتر،عنديعلملا:وقلووصلكأصيك

معرفةلكلاحتأصيكإلىورجعتبجهلكاعترفتمهمافإنك،اللدني

."ربكعرفتعرفتهافإذا،نفسك

جرمنكفيكعمااعتذاركوجهوأقمفاعتذرعيبمنكبداإن

فقرايابالرفقوخذوافسامحوابصفحكموأولىعبيدكمووقل

ضرراولامنهمدركاتخففلاوهوأولىبالتفضلهم

فيكونمنكجرىعمااعتذاركوجهأقمواستغفاركاعترافك"ومع

.القبولفيوأدخلللذنبكفجيأذلك

لهليسالعبدلأن؟بصفجكمأولىعبيدكم:وقلوانكمير،وتواضعوذذ

فإني،بهوعاملونيبالرفقوخذوافقرا،ياعتيدكمفسامحوا...مولاهبابإلا

."...والفضلبالرفقالمعاملةإلايصلحنيلافقيرعبد
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جس!نمنقضفيالهمهمنةأهلمندكج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

اثرااستحسانهمنعليكيرىفعسىأحوالهفيالشيخوراقب

إلىوانكساركبافتقاركووصلت،الآدابمنتقدمبماتخلقتإذا:"أي

مراضيه،حصولفيواجتهد،أحوالهفراقب؟الأعتابتلكبأثروتمسكت،الشيخ

المشايخقلوبوإنوالشفاء،الترياقفإنهحين،كلفيلهواخضعوانكمير

واجتهد،تعويقكلمنوتخلصالمطلوبلهتئمبذلكشيدومن،الطريقترياق

لحالكاستحسانهمنعليكيرىفعسى،المعنىهذامشاهدةفي-الأخأيها-

ترزقولاتعالىالثهأولياءمعتجتمعأنالحرمانأشدمن:بعفهمقالأثرأ،

ولاجانبهممنبخلفلاوإلا،منكالأدبلسوءإلاذلكوما،منهمالقبول

تتأدبولمالوقتبقطباجتمعتلو-أخييا-وأنت،...جهتهممننقص

بينفتأدبمنفعتها.منأكثرعليكمضزتهاكانتبل،الرؤيةتلكتنفعكلم

واجتهاد،بجدعرفتماوخذ،المسالكأحسنتسلكأنواجتهد،الشيخيدي

ساد".منمعلتسودذلكفيواخلص،خدمتهفيوانهض

ضجرتكنأنوحاذريرضىعساهخدمتهوا!هفعندالجذوقذيم

حذراتركهمنفكنعليكيرضىوطاعتهالبارك!رضارضاهففي

ساد،منمعدو!تفرضاهتحوزفعساكبالجد،الشيخخدمةانهففي:"أي

والمساءالصباحفيبابهأعتابولازمالفساد،الضجرففيتضجر،أنواحذر

عنكتعالىاللهرضيبرضاه-السالكأيها-ظفرتفإن،..الوداد.منهلتحوز

مولاكبطاعةتظفروطاعتهشيخكرضاءفيفاستقم،تمنيتمافوقونلت

ظفرتإنالشيخيخدمةعلوعقبالنواجذ،كرامتهبجزيلوتفوزورضاه

الثهعرفكإذا،جهاتكجميعمنشملتكقدالسعادةأنواعلم،إليهبالوصول
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"هبالظفرفإنعليهتعالىوأطلعك،بهتعالى

:والآدابالقواعدتلكمنالشعرانيذكرهومما

والباطنةالظاهرةأحوالهمنشيئأشيخهعنيكتملاأن:شأنه"ومن-1

.(2)"الصحبةفيخانهفقدشيئأعنهكتمومتى،عندهاستقرتالتيالخواطرحتى

فإن،منهالشيخقلبيوحششيئأالشيخمعيفعللاأن:شأنه!ومن-2

حرمةأعظميكونقدلأنه،لرضاهويرضىالشيخلغضبيغضبقدتعالىالثه

فمنبه،الثهأمربماإلاالمريديأمرلاالشيخأنذلكوإيضاح،الجسموالدمن

منالمعصيةتلكبحسباللهغضبفيووقع!ىالشارعخالففقدخالفه

.(3)"صغيرةأوكبيرة

بهتعالىالثهأنعممما:يقولنخةلثهالشناويمحمدسيدي"وسمعت-3

تحتنفسيوأرىمكسورعقليوميزانإلاشيخعلىقطدخلتماأنيعلي

.(4)"وفائدةبمددإلاعندهمنأخرجفلا،نعاله

.(5)"شيخهبإذنإلايحجلاأن:شأنه"ومن-4

آدابفيالتوفيقعنوانوشرحهاالمغربيشعيبمدينأبيالشيوخشيخقصيدة(1)

.(9-1عر)الطريق

.(1/179)الصوفيةقواعدفيالقدسيةالأنوار(2)

.(1/181)السابقالمصدر(3)

.(1/821)السابقالمصدر(4)

.(1/831)السابقلمصدرا(5)
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جم!نمنقضفيالهمشةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الحنفيمحمدسيديعلىدخلالقطورييوسفالشيخأنبلغنا"وقد-5

وساعدنا.عمامتكانزعمحمد:سيديلهفقالطينأيخفروهو!الشاذلي

فلم،عمامتكالبس:ذلكبعدالشيخلهيقللمثم،الطينوخمرعمامفف!زع

.(؟)"ماتأنإلىعمامةغيرمنيزل

شيخيعليأخذلما:يقولقخةلثهالمرصفيعليسيديشيخنا"وكان-6

أنامولاأشربولاآكللاكنتأمريمنشيئأعنهأكتمولاأخالفهلابأنالعهد

.(2)"سيدييادستور:بقلبيأقولحتىزوجتيمنأقربولا

!ح!!!!اكع

.(1/183)الصوفيةقواعدفيالقدسيةالأنوار(1)

.(861-1/851)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

العامنالمسلك

المذهبعقائدالمعصومأوالمققدالشيخأقوالتضمين

الصاسبينفشرهاالفرادوقواعدهوأفكاره

يظهر؟والرافضةشاكلهم،ومنالصوفيةمنالتقليدأهلكتبفينظرمن

مقفديإلىونسبوهلاإعنهالنهيأوبهلأمراأوأمبرتقريرأرادواماالقومأنجليأله

المذهبعقائدلتكتسبوذلك،عصمتهيدعونومنوأئمتهاوأعيانهاالطائفة

المقفدين.لدىوالقبولوالمكانةالشرعيةوقواعدهوأفكاره

التعرف)وهما:المتقدمةالصوفيةكتبأشهرمننموذجينتناولنافلو

هذاتقزرجداكثيرةأمثلةلوجدنا(القشيريةوالرسالة،التصوفأهللمذهب

لأمر.ا

:(التصوفأهللمذهب)التعرفكتابفيجاءومما

بهيعلملمما:الأعمالمن"الخالص:السوسييعقوبأبو"قال-1

العبدانقطاع:معناه."هبفتعجبالنفسولا،فيفسدهعدوولا،فيكتبهملك

.(1)"فعلهمنإليهوالرجوع!ث،اللهإلى

عنغيرهوسئل."معترضكل"إزالة:فقال؟القربعنرويم"سئل-2

ومننهصنائعهترىأن:معناه،"كبأفعالهتشاهدأن!هو::فقال؟القرب

فاعلا؟تراكلاأن:وأخرى.ومجاهداتكأفعالكرؤيةعنفيهاوتغيب،عليك

.(70)ص(1)
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

وقوله:،711:الأنفال1(زكأآلتةؤتبهنئزضيئتإدزمئتوما!:حنووللنبي!لقوله

.(1)"711:نفاللأا9(قتتهصدتة1ؤليهنئتقتلوهتمققخ!

،..الأسرار".ومشاهدات،القلوبمكاشفات:"الاتصال:النوري"قال-3

بسرهيتصلولا،خالقهغيرالعبديشهدلاأن:"الاتصالبعفالكبار:وقال

.(2)املصانعهلغيرخاطر

،الشوقعنويسنحالأسرار،فيينشألهيب"الوجد::النوري"قال-4

الوجددا:بعضهموقال،..الوارد".ذلكعندحزناأوطربا:الجوارحفتفطرب

.(3)"مشاهداتهمقاماتإلىبالترقيالحقبشارات

القشيرية:الرسالةفيجاءومما

:يقولزخةلتهالدقاقعليأباالأستاذ"سمعت:القبفوالبسطفي-1

،الشبابيتعاطاهمايتعاطىابنلهوكان،القحطيبكرأبيعلىبعضهمدخل

ببطالف،اشتغالهفيأقرانهمعهوفإذا،الابنهذاعلىالداخلهذاممروكان

هذابمقاساةابتليكيف،الشيخهذامسكين:وقال،للقحطيوتألم،قلبهفزق

الملاهي،منعليهيجريبمالهخبرلاكأنهوجدهالقحطيعلىدخلفلما،؟الابن

القحطي:فقال.الرواسيالجبالفيهتؤثرلامنفديت:وقالمنه،فتقجب

.(4)"الأزلفيالأشياءرقعنحررناقدإنا

.(77-76)ص(1)

.(78-77)ص(2)

.(82-81)ص(3)

.(201)ص(4)
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نقضفيالسنةأهلحك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

عليهفدخل،امرأتهوعندهقاعدأالجنيد"وكان:والحضورالغيبةفي-2

فاقعدي.عنكللشبيئخبرلاالجنيد:لهافقالتستتر،أنامرأتهفأرادت،الشبلي

الجنيدقالالبكاءفيالشبليأخذفلما،الشبليبكىحتىالجنيديكلمهيزلفلم

.(1)"غيبفمنالشبليأفاقفقد،استتري:لامرأته

أليسقلقأ،أراكمال:نخةلثهللشبليرجل"وقال:والإثباتالمحوفي-3

محوولكنيأنا،كنتمعهأناكنتلو:الشبليفقالمعه؟،وأنتمعك،هو

.(2)"وهفيما

كتبهم:فيجاءفمما:الرافضةوأما

المسجد،-السلامعليها-فاطمة"دخلتبالقبور:الطوافجواز.

.(3)"تبكيوهيأبيهابقبروطافت

كتمهمنديننعلىإنكم،سليمانيا:الثهعبدأبو"قال:المذهبكتمان.

.(4)"الثهأذئهأذاعهومن،اللهأعره

غفك(ليخظن!ثبنآيثزكت:تعالىقولهفيجعفرأبي!عن:الشركمعنى

.(5)"عملكليحبطنعليبولايةأشركتلئن:قال56أ؟الزمر:9

.(331)ع(1)

.(147)ع(2)

.(366)عالوسائل)3(مستدرك

.(2/222)الكافيمنالأصول(4)

.(037)صالكوفيفراتتفسير(5)
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيال!منةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

لمنما:اللهعبدلأبيقلت:قالالشحامزيد"عن:الحسينقبرزيارة.

.(1)"عرشهفيالثهزاركمنكان:قال،؟!االحسينقبرزار

وكتابجديدبأمرالقائميقومجعفر:أبو"قال:وصفاتهالمنتظرالمهدي.

أحدأيستتيبلا،السيفإلاشأنهليسشديد،العربعلجديدوقضاءجديد

.(2)!لائملومةاللهفيتأخذهولا

!ح!!!!اكع

.(4عرر)9الحسينقبرزيارةإلىالمشيفيالعيننور(1)

.(154)ع)2(الغيبة
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواء!هلعند*ستدلالجم!نم

ال!اسحالمسلك

المققدالشيخإلىالمنسوبةوالأحوالالأقوالاعتماد

المذهبأتباعمنإليهفسبتهابمجزدالمعصومأو

الغلويصلأن!ر:النبيغيرأحدفيالعصمةوادعاءالتقليدمساوئمن

يأدونلهالعصمةادعيتعمنأومقفدهعنييردهماكليقبلأنإلىبالمرء

تحقيق.أوتدقيقأوترؤ

ليسالذينوالأتباعالعواممنيحصللاذلكأنالأمور:أعجبومن

وأعيانهمأئمتهممنأيضأيحصلوإنما،فحسبقدرلكلامهمولاشأنلهم

وتقريراتهممصنفاتهمفييعتمدونحيث،قواعدهموواضيمذهبهمومقزري

نسبةبمجردالعصمةفيهادعيتمنأوالمذهبسادةأحدعننقلأوحكيما

شيوخهممنشيخلسانعلىأوالمعتمدةمصادرهممنمصدرفيإليهذلك

حكاية.عنهحكيأوبإسنادذلكنقلسواء،الإمامةلهيرونالذين

ظاهرأ:الأمرهذانجدالصوفيةمصنفاتفيتأملناولو

(التصوفأهللمذهبو)التعرفهـ(378:)تللطوسي)اللمع(فكتابا

منمملوءانوهماالأسانيد،منيخلوانيكادانهـ(380:)تللكلاباذي

السلميالرحمنعبدأبوجاءثم،""شئل""قيل""ئقل""خيهيدافلان"قال:مثل

مسندأكتابهفجاءبالأسانيد،(الصوفية)طبقاتكتابهفيفاعتنىهـ(124:)ت

السندانتهاءمجردعمدتهوإنما،تدقيقأوتحزأيدونلكن،آخرهإلىأولهمن

فجمعرسالتهفيهـ(465:)تالقشيريجاءثم،الصوفيةمنأنهيرىمنإلى
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جس!نمنقضفيالهممنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

بعدهممنكلثمإسناد،دونينقلوتارةيسيدفتارة:السابقتينالطريقتينبين

النقل.صحةفينظيردونالكتبهذهفيمايعتمد

تيمية:ابنالإسلامشيخأكدهماوهذا

رخةلثةالرحمنعبدأبوالشيخ"وكان:السلميالرحمنعبدأبيعنفقال.

الشيوخكلاممنيجمعأنعلىيحملهماوالتصوفوالدينوالزهدالخيرمنفيه

.(1)"يجدهماكلمقصودهتوافقالتيوالآثار

وطريقته،()الرسالةكتابهفيومصادرهالقشيريالقاسمأبيعنوقال.

سمعهالقاسمأبويكونأنإما:...الرسالةهذهفييرسله!وما:النقلفيفيها

فيمكتوباوجدهأو،كذلكفوقهمنيكونأو،صدقهفاعتقدبعفالناسمن

،..بالإسناد.وروايتهعلمهمعالقاسمأبووهذا،...صحتهفاعتقدبعفالكتب

اللمعكتاب:كتابينمنفعامتهالسماعبابفيالحكاياتمنيسندهالذيوأما

عننصرأبيعنالسجستانيحاتمأبيعنيروىفإنه،السراجنصرلأبي

عنه،التميميمحمدبنأحمدبنمحمدعنويروى،الطوسيعليبناللهعبد

.(2)"مفسمعهقدالسلميالرحمنعبدلأبيالسماعكتاب:ومن

فيكانومن(3)(ـه075:)تالمقدسيطاهربنمحمدعنوقال.

الحديثمعرفةمنجيدةفضيلةلهطاهربن"ومحمد:وزمنهحالهمثل

.(11/578)الفتاوىمجموع(1)

.(384-1/383)الاستقامة(2)

.التصوفصفوة:كتابله،الصوفيةأعيانمن(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وأهلالحديث)أهلالمتأخرينمنكثيرلكن،وقتهحفاظمنوهو،ورجاله

غثمنفيهرويماذكروابابفيصنفواإذا(وغيرهمالفقهوأهلالزهد

.(1)"ذلكيميزواولم،وسمين

:-ذلكفيالرافضةمنهجمبينأ-وقال.

ولا،متنهولاإسنادهلامعرفتهعنالناسأبعدمنفهم:الحديث"وأما

أجهلمنكانواالحديثمنشيئانقلواإذاولهذا،وأحوالهالرسوليعرفون

بالحديثمعرفةغيرمننقلوههواهميوافقمافيهوجدواكتابوأي،بهالناس

ولو،لأهوائهمموافقايجدونهماينقلون،-وأمثالهالمصنفهذانجدكما-

الثعلبيتفسير:مثل-منهاينقلونالتيالكتبمنوعليهملهمماينقلونأنهم

كتابفيومانعيملأبيالصحابةوففمائلحنبلبنلأحمدالصحابةوففمائل

لالكنه،منهمالناسلانتصف-أحمدابنوزياداتالقطيعيزياداتمنأحمد

قلوبهم.يوافقبماإلايصدقون

هيالشريعةفيدينهموأصل،الفقهعنالناسأبعدمنفهم:الفقهوأما

أبيوابنهالحسينبنكعلي-البيتأهلبعفعلماءعنينقلونهامسائل

وساداتالدينأئمةمن!صوهؤلاء،-محمدبنجعفروابنهمحمدجعفر

فإنه؟؟الأمإليهمالنقلثبتهل:إليهمالإسنادفيينظرونلالكن،المسلمين

والإسناد.الحديثبصناعةلهممعرفةلا

والسنةالكتابمندليلهيطلبلاقولاقالإذاهؤلاءمنالواحدإنثم

.(11/578)الفتاوىمجموع(1)
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مندكجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

كما-والرسولاللهإلىالمسلمونفيهتنازعمايردونولا،يعارضهماولا

:أصولثلاثةلهمأضلواقدبل،-ورسولهبهالثهأمر

.معصومونهؤلاءأن:أحدها

!وو.النبيعنمنقوليقولونهماكلأن:والثافي

.-العترةهموهؤلاء-حجةالعترةإجماعأن:والثالث

الدينفيالفقهعنخرجوابل،تعليلولادليلفيينظرونلالذلكفصاروا

العجين.منالشعرةكخروج

كالموسوي-الفقهوأصولالخلاففيكتابامنهمواحدصنفوإذا

:-وغيره

واحتجوا،يوافقهممنحجةأخذواالعلماءبيننزاعفيهاالمسألةكانتفإن

الجاهلفيظن،أولئكبهيجيببمايعارضهمعماوأجابوا،أولئكبهاحتجبما

يدريولا،الأصولأوالفقهأوالخلاففيعظيماكتاباصنفقدهذاأنمنهم

ويعاديهم.يكفرهمالذينالسنةأهلعلماءكلاممناستعارةعامتهأنالجاهل

يضروهذايضر،ولاينفعالمدادفإن،مدادهيساوىفلابهانفردواوما

الثلاثةالأصولذلكعلىاعتمدوابهانفردوامماالمسألةكانت!ان،ينفعولا

يخفى.لاماوالضلالالجهلمنفيهاالتي

وغيروالدعواتوالعباداتوالرقائقوالزهدالأصولفيكلامهموكذلك

.(1)"ذلك

.(381-6/379)النبويةالسنةمنهاج(1)
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نقضفيالهممنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثالثالمطلب

والعميمةبالتقليدوالبدعة،ا!ألاأهلاستدلالنقض!السنةأهلمنهح

الأولالمسلك

!كل!-غيرالصي-لأحداتقليدوجوبنقض

الأئمةوإجماعوالسنةبالكتاب

فإن،الهوىاتباعسبلمنوسبيل،الجهلخلالمنخلةالفاسدالتقليد

محبته:فيالمتبوع،ونهيهأمرهالمطاعهو!ىرسولهيكونأن:تعالىالله"دين

وخذلانه،ونصرته،ومعاداتهوموالاته،ومنعهوعطائه،وسخطهورضاه،ومعصيته

الرسول!،إياهأعطاهمماالحقوقمنالعالمأنواعمننوعأوشخصكلويعطى

منويحب،وسطهمنوالمتوسط،أقصاهمنوالمقصى،قربهمنفالمقرب

اللهكرههمامنهاويكرهمنها،ورسولهالثهيحبهماوصفاتهاأعيانهاالأمورهذه

كذلكورسولهاللهتركهمامكروهاولامحبوبالامنهاويتركمنها،ورسوله

نهىعماوينهى،ورسولهبهاللهأمربمامنهاويؤمرمكروها،ولامحبوبالا

عنهاللهعفاعماويعفى،ورسولهالثهأباحهمامنهاويباح،ورسولهعنهالله

ويؤخر،ورسولهالثهقدمهماويقذم،ورسولهاللهفضلهمامنهاويفضل،ورسوله

أصحابولكن.(1)"ورسولهاللهإلىمنهاتنوزعماويردورسولهاللهأخرهما

فيقلدونهطائفةشخمأوإلىفيميلون،بالجهلأبصارهمتعمىالفاسدالتقليد

.(344-343/3)الفتاوىمجموع(1)
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ج!نمنقضفيالهمشةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

غشيبمابل،بيانولاهدىولااللهمنبرهانبلا،وأحوالهمأمورهمجميعفي

الأفعالمنذلكعلىفيترتبوميلها،ومحبتهاالنفسهوىمنعقلوهمعلى

تعالى.اللهدينخلافمنهمالصادرة

الكتابعليهدذلمامعارضأ،أصلهمنباطلأالفاسدالتقليدكانولما

ساقطأ؟باطلأاستدلالأ-ثئممن-بهالاستدلالوكان؟الأمةوإجماعوالسنة

أهلفإن؟وضلالمعصيةنفسهفيهووبماأصلأبدليلليسبمااستدلاللأنه

بطلانهببيانالفاسدبالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضونالسنة

.والإجماعوالسنةبالكتاب

الفاسد،التقليدتحريمعلىوالإجماعوالسنةالكتابمنالأدلةدلتفقد

والآجل:العاجلفيضررهوبيان،فاعلهوذم،عنهوالنهي

لماالمطلقتقليدهجعلمنالكريمكتابهمنآيةغيرفيسبحانهاللهفذم

ولاتفكرمادونالأنبياء،بهجاءتهمماردفيحجةوالأجدادالآباءعليهوجد

آتبعوأقئمييلوإذا!:تعالىفقال،(1)فيهوتمادياالباطلعلىإصرارأوإنماتدبر،

لثمئأيغقفوئلآابآؤلهئمةكأئ\ؤتؤابدت!ةغقيهآئف!اتآتتبغتلقالؤأآلتةآنرلممآ

.0711:لبقرةا9(ؤلايفتذون

الشركفيالوقوعأسبابأهممنكانالفاسدالتقليدأنسبحانهبينبل

سياقفيتعالىفقال،الرسلومعاداةالحقوردفيهوالاستمرارواستمرائه

عبهفونالآ\نترآلصماثيلآلتي"فزهماوقؤمهءلمحهبيرقالاد!:لقومهالشصلأإبراهيمدعوة

.(1/173)المسيرزاد:وانظر(222)صالتفرقوتركالجماعةلزوموجوب(1)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

مآؤكذلك!:سبحانهوقال،!53-52الأنبياء:9(عندليئقاةابآةتاوجذنآقالوا!

ءاثتنهمعكرلمتاأق!غلىابآةبمةوجذتآإلائنرمؤهآقالتديرإلأيحنقرتهضفيقتكيمنأققتقتا

لؤ!قؤيرمت!لتقيمنآلذينىتبؤأآتزيأييهئم!:!لوقا،123:الزخرف9(فقتدوئ

قرذوأبآتجتتشمهل!ملرخآءتهتمآدتةإلأتققمهتملاتغدهتميحنماؤآلذيمنىوثمود4وعا

كري!(إثتهتذعوقآغخاث!لثلعىوإتابهءأزستتصبمآإتاكفزناوقالوأآفؤههرنييهزآثل

ءابآؤتايغحدعخاكأئتصذوناآنترلدونثثلتابممزإلأآشرإققالوأ!:قولهإلى

يقلتخيرجئحميزمئيهئم!فروأآلدينؤقاذ!:قولهإلى(ضبايزبحمتنهزفآلهؤنا

.131-9:إبراهيم9(مقمنافىثتغودثآؤآزمجحضآ

ادعاءمعالمنكرةالشنيعةالأعمالفيللوقوعسبباأيضأالفاسدالتقليدوكان

ؤجذتاتالوأفخش!ةفعلوأؤإدا!:تعالىقال،(1)وشرعهالثهأمرإلىونسبتهاصحتها

(لغلموئلاماآلئهعلىآلعولونهتةع!بآتقخشلىلاآلتهإتفلبهاآتىتاؤآلتةابآةتاةعثتهآ

.812:لأعرافا9

عنه،الانحرافوأسباب،الحقعنالصوارفأعظممنالفاسدوالتقليد

الذينالمنحرفينمعينحرف"ولم:رخةلثةالقيمابنقال،جملةواتباعهقبولهبعد

عزيمة،ولابقوةيأخذوهولمبكز؟قبلوهأوالعهدقبولعدمانحرافهمسببكان

عرضبل،وصاياهوتنفيذفيهبماوالعملوتدبرهبفهمهأنفسهمحدثواولا

،والأمهاتالآباءعليهألفواوماالعادةودينالصباضراوةومعهمالعهدعليهم

كقتيلا،وعادتهموسلفهآباءهعليهوجدبمامكتفهومنتلقيالعهدفتلقوا

.(2/991)العظيمالقرآنتفسيرانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،وحدهأتاهالعهدذلككأنحتى،بهوالعملالعهدفهمعلىوقلبههمهيجمحمن

أخلدالتلقيهذاعهدهيتلقلمفإذا!بموجبهاعملثمفيه،ماتأمل:لهوقيل

فإن،بلدهوأهلوجيرانهوأصحابهأهلهعادةعليهاستمرتوماالقرابةسيرإلى

العهدتدبرإلىالتفاتغيرمنتقدمهومنسلفهعليهماإلىأخلدهمتهعلت

هذاورأىالشيطانشامهفإذا،العادةدينديفيكونأنلنفسهفرضي،وفهمه

هوهذاأنلهوزين،وسلفهللآباءوالحميةبالعصبيةرماهوعزيمتههمتهمبلغ

صورةفيوالضلال،الفلالصورةفيالهدىلهومثل،باطلخالفهوما،الحق

معيكونأنفرضاه،علمغيرعلىأسستالتيوالحميةالعصبيةبتلك،الهدى

تولىماالثهوولاه،الهدىعنفخذل،عليهمماوعليهلهمماله،وقومهعشيرته

.(1)"ضلالةإلايرهلموعشيرتهقومهيخالفالهدىكلجاءهفلو

فيبهقوامينبالعدلقائلينيكونوابأنالمؤمنينعبادهتعالىاللهأمروقد

شمالا،ولايميناعفيعدلوافلاوتعديلهم،وجرحهموشهادتهمأخبارهم

متعاونينيكونواوأن،صارفعنهيصرفهمولا،لائملومةاللهفيتأخذهمولا

لقريبيتعصبواولا،الصوابيتحرواوأنفيه،متناصرينمتعاضدينمتساعدين

موجبعنفيخرجونعدو،علىولاصديقإلىيميلواولابعيد،علىولا

فيوالظلموالجورالحيففيويقعون،الجماعةويفارقون،والسنةالكتاب

ينرلهئهد%يآتق!طيمينقؤكؤلهؤأةامئوأآلزينيةثها!:تعالىفقال،(2)والفعلالقول

.(166-165)عالفوائد(1)

القديرحتف*،(1/566)العظيمالقرآنتفسير،(5/014)القرآنلأحكامالجامعانظر:(2)

(2/178).
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نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

تتبعوأتلآيهمآآؤكقآلتهئيه!غنتا\ؤفعيراانؤآلأمربينآتؤبذكقآويئك!فنآغلؤتؤ

وقال،5131:النساء9(خبيراتغملونبماآدتةكأنفإنتغرضحو(آؤأتقؤؤإنولوأتغدآنآقؤى+

.2511:لأنعاماأ(لوأفآغرققتراذاو!:نهسبحا

الفاسدالتقليدعلىالشركأهلبينقائمأالإسلاممجيءقبلالأمروكان

العداوةعلىذلكحملهمحتىشاءوا،بماوينهونهميأمرونهمورؤسائهملكبرائهم

بينهمالأمروانتهى،الأحوالمنبحالدفعهيمكنلاحدإلىبينهمفيماوالبغضاء

السنين.عشراتاستمرتطاحنةحروببينهمفوقعتالاقتتالإلى

للرسولالمطلقالاتباعوجعلفاسد،تقليدكلفأبطل،بالإسلامالثهفجاء

المرليملوتوحيدبالإسلامالناسكلمةفاجتمعت،تعالىاللهعنبهجاءفيما!!

بتأليف-وأصبحوابعض،منبعضهموأمن،قلوبهموائتلفتالمرشل،ومتابعة

والتآزر،الإيمانأهلنصرةعلىوالتعاون،الحقكلمةعلى-بذلكبينهم!الله

تعالى:قال.(1)بينهمضغائنلامتصادقينإخواناالكفر،أهلمنخالفهممنعلى

إخؤنا(بيقمترءمتخ!ضأهلقثولبهئمبينقةلفآغد!إدكنغعتتكغآدئريغمتوآدكرو(!

ئتنؤآل!!تمؤمييئؤبآبتضيى؟ءآيدكآلدىممؤ!:سبحانهلوقا،!301:عمرانآلأ

إئهوتينهتمآلفآئةن!لؤقلوبهضتتنآلقتضآجميعاآلأزص!فيماآنققتتؤقلويهتم

عنأزالبأنالمؤمنينعبادهعلىاللهفامتن،163-62ا!نفال:9(غزليزخيهيص

والاجتماعال*سلامبألفةالفاسدالتقليدبسببوتناحرهاالجاهليةذلقلوبهم

/3)التنزيلأنوار،(8/42)القرآنلأحكامالجامع،(4/33)البيانجامعانظر:(1)

الفوزانالعلامةشرحمعالجاهليةمسائل،(2/322)القديرفتح،(21.-191

.(25.-249)ص
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جم!نمنقضفطالهممنةأهلجك!نم:الثالثا!فصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

.للرسولالمطلقةالطاعةعلى

المطلقةالمحزمةالعصبيةمنوحتمأضرورةالفاسدالتقليدعنينشأولما

الحقأنودعوى،حالكلفيالمقفدعنوالدفاع،ذلكلهاللهيجعللملمن

:يزولولاعفيغيبلاوحدهمعه

الجاهلية،منشعبةففيهذلكفعلمنأنالشريفالحديثفيجاءفقد

!ىالنبيعن!تهريرةأبيفعن،وو!لك!النبيأمةمنليسبأنهمتوعدوأنه

ومن،جاهليةميتةماتفماتالجماعةوفارقالطاعةمنخرجدامن:قالأنه

فقيل؟عصبةينصرأوعصبةإلىيدعوأولعصبةيغضبعقئة)1(رايةتحتقاتل

ويقاتلللعصبةيغضبعميةرايةتحتقتلداومن:روايةوفي"جاهليةفقتلة

.(2)"أمتيمنفليسللعصبة

قال:قال!ض!صشعمرابنفعن،سبحانهاللهبسخطمتوعدأنهأيضاوجاء

سخطفييزللمظلمعليعينأوبظلمخصومةعلىأعان"من:!اللهرسول

.(3)"ينزعحتىالثه

شرح.وجههيستبينلاالذيالأعمىالأمر:وهيمشهورتانلغتانوكسرهاالعينبضم(1)

يكونالعصبيةقتاللأنبذلكالرايةووصفت،(12/238)للنوويمسلمصحيح

هذا.قتالبجوازعلمغيرعن

.(1848)رقم(1476)!لا/مسلمأخرجه(2)

(3/96)-لهواللفظ-ماجهوابن،(3597)رقم(398)صداودأبوأخرجه(3)

(723-1/7022)الصحيحةالأحاديثسلسةفيالألبانيوصححه،(0232)رقم

(3/19-.2).
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

قخةظه:القيمابنيقولالحقمعرفتهوعدمالفاسدالتقليدصاحبهلاكوفي

وهوانبمذمةالردىيلقىيلبسهمامنثوبينمن"وتعز

(؟)"الثوبانبئستالتعصبثوبفوقهالمركبالجهلمنثوب

!ح!!!!6!ص!

.(1/412)-عيسىابنشرحمع-الشافيةالكافيةالقيمابننونية(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفعط

الباطلةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

العافيالمسلك

المعصومأوالمققدالشيخعنالنقلصحةلاثباتالمطالبة

يعتمدون!ووالنبيغيرأحدفيالعصمةيدعيومنالتقليدأهلكانلما

أهواءهم،ويوافققواعدهميقررمماومقفدهممتبوعهمإلىب!نئماكل

جداكثيرشيءقطعأذلكوفي،تحقيقأوتثئتأوتمحيصأوتدقيقأيدون

الأهميةمنفإنه؟إسنادهيذكرواأنحتىأويثبتوهأنيمكنهمولاله،صحةلا

ينقلونه:ماجميعبإثباتيطالبوابأنبذلكاستدلالهمئنقفعليهمأنبمكان

فيهوجدواالذيالكتاببذكروإماوضعفأ،صحةودراستهالإسنادبذكرإما

ولن-ذلكمنيتمكنوالموإذا،نقلهودقةمؤلفهمكانةفيلئنظرالنقلذلك

لاسرابأاتبعواقدأنهمولغيرهملهمظهر-نقولهممنكثيرفيمنهيتمكنوا

.!حقيقةولالهوجود

منالكتبهذه"وفي:الصوفيةكتبعنتيميةابنالإسلامشيخقال.

.(1)"لهأصللاكثيرشيءالمسندةالحكايات

ومتبوعيهم:كبرائهمعنينقلونهبعفمافيوقال.

يقولهصريحكفرفهذا:تعالىالخالقمنجزءاالخلقيكونأن"وأما+

اعتقدهومن،المتصوفةوجهالالرافضةمنغلاومنالنصارىالقهأعداء

فكثيرالشيوخبعفأكابرعنمنقولذلكمنشيءسمعوإن،...رفاكفهو

.(1/881)لاستقامةا(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحك!نم

الشيطانأضلهمالذين؟المباحيةالاتحاديةمنالأفاكوناختلقه،مكذوبمنه

صحيحة،معانلهالشيوخعنمنهيصحوالذي.النصرانيةبالطائفةوألحقهم

الساعةتلكألحقه،عليهحالاستيلاءحالفيبعضهمعنصدرماومف

وتمييزهعقلهعليهثابإذاثم،القولمنمنهيخرجمايميزلاالذيبالسكران

عقلغيبةحالفيالقولمنيخرجوما،يقولهمنويكفر،القولذلكينكر

النائمعنمرفوعالقلمبلله،حكمولا،عقيدةغيرهولاهويتخذهلاالإنسان

يشاهدوقد،...محرمسبببغيرسكرالذيوالسكرانعليهوالمغمىوالمجنون

قلوئاتصادفعظيمةأموراوجمالهوعظمفالفهجلالمنالمؤمنينمنكثير

العقليخلماومنها،الموتيوجبماومنهاوإغماء،غشئافتحدث،رقيقة

،-عنهمالناقصينيعتريلاكماهذايعتريهملامنهمالكاملونكان!ان-

عليه،المورودالمحلوضعف،قلوبهمعلىالواردقوةعنديعتريهملكن

.(1)"الضمضالاكانالحالتلكفييفعلونهأويقولونهبمااغترفمن

أمرأوحادثبكنزل"إذا:قولهمنبعفالمشايخعنحكيما"وأما+

الكلامفهذاميتا"؟أوكنتحياالشدةمنبكمافيكشففاستوحنى،تخافه

صدقهيعرفلانقلفإنه؟القائلمنخطأأو،الناقلمنكذبايكونأنإما:ونحوه

نقلاواتبعالمعصومالقائلعنالمصدقالنقلتركومن،معصومغيرقائلعن

.(2)"اديعبضلالاضلفقدمعصومغيرقائلعنمصدقغير

.(7ه-11/74)الفتاوىمجموع(1)

.(27/521)السابقالمصدر(2)
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلجم!نم:الثالثالفهط

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

فيمالأنهذاعلىنبهت..!انما.":السلميالرحمنعبدأبيعنوقال.

حكاياتذلكفيالمقدسيطاهربنومحمدالسلميالرحمنعبدأبوجمعه

الشيخوكانصدق،أنهاالسلفوأحوالبالعلملهخبرةلامنيظنوآثار،

علىيحملهماوالتصوفوالدينوالزهدالخيرمنفيهزخةلثهالرحمنعبدأبو

،يجدهماكل-مقصودهتوافقالتيوالآثارالشيوخكلاممن-يجمعأن

الدين،فيبهينتفعماالمنقولوالكلامالصحيحةالآثارمنكتبهفييوجدفلهذا

وبعفله،خبرةلامنيضرماالمردودوالكلامالسقيمةالآثارمنفيهاويوجد

أبو"حدثنا:يقولعنهروىإذاكانالبيهقيإنحتى،روايتهفيتوقفالناس

القشيريالقاسمأبويرويهاالميالحكاياتوأكر،"سماعهأصلمنالرحمنعبد

.(1)"الصوفيةلكلامشيوخهأجمعكانفإنهعنه،الرسالةصاحب

،النونذيعنيسندهلمالكلامداهذا:القشيريالقاسمأبيعنوقال.

مكذوبمفكثيروجدقدالرسالةهذهفييرسلهوماإرسالا،أرسله!انما

ففيهذاومعبالإسنادوروايتهعلمهمعالقاسمأبووهذا،...أصحابهعلى

معرفةأدنىلهمنفيهاينازعلاالتيالمكذوباتمنكبيرةقطعةالرسالةهذه

.(2)!عنهمالمنقولحالبحقيقة

فيعشرأالاثنيالأئمة:يعني9هؤلاءعلى"الكذب:الرافضةعنوقال.

كذبمافإنه،الصادقمحمدبنجعفرعلىسيمالاالأمور،أعظمالرافضة

وفي،...والهفتوالبطاقةالجفركتاب:إليهنسبواحتى،عليهكذبماأحل!على

.(11/578)السابقالمصدر(1)

.(438-1/383)لاستقامةا(2)
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نقضفيالهمصنةأهلحم!نما؟ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمنهـكج

الله،خلقأكذبمنأنهمعلموخطابهمكتابهمفيالرافضةجزبفمن:الجملة

.(1)"؟الناقلصدقيعرفأنقبلالكذبمنهمكثرمنبنقليالقلبيثقفكيف

!ح!!!!6!ص!

.(5ه-4/54)نفسهالمصدروانظر:.(467-2/464)السنةمنهاج(1)
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جم!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الصالثالمسلك

المعصومأوالمعتنللشيخاتقليدنقض

نفسهالمذهبمنالحججبعضبذكر

للرجالالمطلقالفاسدالتقليد:والبدعةالأهواءأهلمنهجمنكانلما

لاقدفإنهم،العصمةأوالولايةأوالكاملالعلمفيهمادعواسواء،والطائفة

ومقفدهمشيخهمغيرعنأووطائفتهممذهبهمخارجمنيأتيهمبمايقتنعون

رسولهوسنةالثهكتابمنأدلةذلككانوإنحتى-عصمتهيدعونومن

لأنهم؟يعتمدونهالذيالنقلبصحةطالبهملمنرأسأيرفعونلاوقد،-ى!ك!

لهم.يلقونهماعنهميأخذونلغيرهمودينهمأمورهمسفموا

والبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفبهماأقوىمنكان؟ذلكأجلمن

يحتجونالذينوأئمتهممققديهمعنالواردةوالنقولالنصوصلهمتذكرأن

.والفروعالأصولمنجملةفيعليههمماخطأفيأو،بعامةالتقليدإبطال:فيبهم

والخروجوالغلوالبدعةحذمنهمبلغمنسواء-المذهبيالتقليدفأهل-أ

صالصريحةالنصوعليهمتوزد:-ذلكدونكانمنأو،والجماعةالسنةعن

يكونأنعلىوغيرهمأتباعهممنالناستحثالتيالأربعةالمذاهبأئمةمن

متبوعلهميكونأنعليهموتنكروتنهاهم،للدليلهوالمحفإنمااتباعهم

ذلك:ومن!وو،النبيغير
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

أينمنيعلملممابقولنايأخذأنلأحديحل"لا:حنيفةأبوالإمامقال+

.(1)"أخذناه

فكلرأيفيفانظروا،وأصيبأخطئبشرأنا"إنما:مالكالإماموقال+

.(2)"فاتركوهوالسئةالكتابيوافقلمماوكل؟فخذوهوالسئةالكتابوافقما

مماقوليخلاف!ووالئبئيعنوكانقلتما"كل:الشافعيالإماموقال+

.(3)"تقلدونيولا،أولىعووالئبئيفحديث؟يصخ

لم!روالثهرسولسئةلهاستبانتمنأنعلالمسلمونأجمع":وقال+

.(4)"الناسمنأحدلقوليدعهاأنلهيكن

التبيعنجاءماهؤلاء،منأحدادينكتقفد"لاأحمد:الإماموقال+

.(5)"ريخمفيهمالرجلبعدالتابعينثم،فخذهوأصحابه!ى

كتبمنفيهمالولايةيرونومنأئمتهمأقواللهمتذكر:والصوفية-ب

ومنها:يعتمدونها،التيطائفتهم

القومنكتمنقلبيفيالنكتةيقع"ربما:الدارانيسليمانأبوقال.

.(6)"والسنةالكتاب:عدلينبشاهدينإلامنهأقبلفلاأياما

.(541)صالانتقاء(1)

.(2/32)وفضلهالعلمبيانجامع(2)

.(1/66)ومناقبهالشافعيآداب(3)

.(2/282)الموقعينأعلام(4)

.(277)رقمداودلأبيأحمدمسائل(5)

.(87)رعالصوفيةطبقات(6)
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حص!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثا!فصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"عملهفباطلسنةاتباعبلاعمل"من:الحوارىأبيبنأحمدقال+

أثراقتفىمنإلاالخلقعلىمسدودةكلها"الطرقالجنيد:قال+

!رولا)2(.الرسول

هذافيبهيقتدىلاالحديثيكتبولمالقرآنيحفظلم"من:وقال.

.(3)"والسنةبالكتابمقيدهذاعلمنالأنالأمر؟

نطقوفعلاقولانفسهعلىالسنةأفز"من:النيسابوريعثمانأبوقال+

ئطيعؤهن4!:تعالىاللهقال،بالبدعةنطقنفسهعلىالهوىأقزومن،بالحكمة

.(4)"451:النور9(تقتدوأ

عصمتهميرونالذينعشرالاثنيالأئمةأقواللهمتوزد:والراففمة-أ

تيمية:ابنالإسلامشيخقال،لديهمالموثوقةومراجعهمكتبهمخلالمن

غيرهم،ولاعشريةالاثنالا:البيتأهلعنمذهبهمأخذواالإماميةأنئسفم"لا

فارقواالتيأصولهمجميعفيالبيتأهلوأئمة!لعليمخالفونهمبل

بحيث،العلمأهلكتبفيمستفيضبذلكوالنقل،...والجماعةالسنةأهلفيها

بأنضرورئأعلمأيوجبالبيتأهلأئمةعنالبابهذافيالمنقولمعرفةإن

.(5)"لهمموافقونلالهممخالفونالرافضة

.(014)صالقشيريةالرسالة(1)

.(043)صالسابقالمصدر(2)

.(431)صالسابقالمصدر(3)

.(51/424)الأولياءحلية(4)

.(17-4/16)السنةمنهاج(5)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجص!نم:!لأمولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

واحد:بنموذجهناأكتفيولعلي

بينهعلمأعليأنصب!الله"إن:قولهمالأئمةعنالرافضةادعى+

كانجهلهومنكافرأ،كانأنكرهومنمؤمنأ،كانعرفهفمن،خلقهوبين

.(1)"الجنةدخلبولايفجاءومنمشركأ،كانشيئآمعهنصبومنضالأ،

"شروالثهرسولسمعت:قال!تعليعنكتبهمفيجاءبماهذافينقض

قال،123:الشورى9(آلفققفيآتقؤذةإلأآتجرأيمهآشثئكالأئل!:نزلتلما":يقول

الدينأصلوإنوبنيانأ،وفرعأودعامةأصلأدينألكلإنمحمد،يا:جبريل

وموالاتكمالبيتأهلمحبتكموبنيانهفرعه!ان،(اللهلاإإلهالا:قول:ودعامته

.(2)"إليهودعاالحقوافقفيما

والإمامة،والولايةبالعصمةقولهمتنقفعليهمأمورعدةالنمفيهفهذا

وهي:،الأولالنصفيجاءماأيضأوتنقض

عليبإمامةوليسالثه(،إلاإلهالابقولمتعلقوالكفرالإيمانأن-1

وولايته.

أصلأ.وليستللدينفرعوموالاتهمالبيتآلمحبةأن-2

وهذا،الحقفيهوافقوابمامشروطةوموالاتهمالبيتآلمحبةأن-3

.جذورهمنالمطلقوالتقليدبالعصمةقولهمعليهمينقض

.(1/437)الكافيأصول(1)

.(27/721)لأنوارابحار(2)
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ج!نمنقضفيالعصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الراجالمسلك

المعصومأوالمققدللشيخالمفسوبةالأقوالفيالواقعالضناقضبيان

السابق:للمسلككالتتمةبعدهوالذيالمسلكهذايعذ

بالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقض:السابقالمسلكففي.

همماأصلتبطلوالتي،وأئمتهمأعيانهممنوالنقولالنصوعىبذكروالعصمة

وقواعدهم.ومسائلهمتنقفأصولهمأو،عصمتهمدعوىأوتقليدهممنعليه

بالتقليدوالبدعةالأهواءأهلئنقفاستدلال:المسلكهذاوفي.

تناقفالتيوأئمتهمشيوخهممنالمعينعنوالنقولالنصو!بذكروالعصمة

إليه.ينسبونهاالتيالأقوال

بالتقليدوالبدعةالأهواءأهلئنقفاستدلال:التاليالمسلكوفي.

الشخصتقليدأجلهامنأوجبواالتيأصولهمفيهمتناقضهمبذكروالعصمة

.المعصومأوالطائفةأوالمعين

ينطرأن:والعصمةبالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفبهفمما

فيوينظر،عصمتهمأوتقليدهموجوبيرونالذينوأئمتهمشيوخهمفي

بنقليالنقلبذلكاستدلالهمعليهمينقضثم،إليهينسبونهاالتيالمسائل

نقلوهيناقفما-لديهموالقبولالحجيةلهايرونالتيكتبهممن-آخر

الحق.يخالفمماعنه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

منها:فوائد،لهالمسلكوهذا

روواقدمامسألةفيالحقخلافهوفيماقولهاعتمدوامنأنتقرير-1

وأليقأوجبالحقفيفاتباعهنفسها،المسألةتلكفيالحقيوافقماهمعف

المتعين.هوذلكبل،الباطلمنإليهنسبفيمااتباعهمن

نإإذ؟الأساسمنالعصمةودعوىالفاسدالتقليدإيجاببطلان-2

عصمتهأوتقليدهوجوبيرونعمنمتناقضينأومتعارضيننقلينمجيء

يقولالمقفدكان!اذاالخطأ،علىالاستمرارتنفيالعصمةفإن؟لذلكتالهفرر

فيتقليدهالأولىهلثم،؟تقليدهيجوزفكيفغدأعنهويرجعاليومالقول

.؟الثانيأوالأولقوله

لما؟والاستدلالالتلقيمصادرمنوالعصمةالتقليديكونأنبطلان-3

وربما-المختلفةالمتقابلةالأقوالفيعصمتهمادعيتومنالمقفدونفيهيقع

ييوتؤجدوأجمندغترآلتويحق!ؤتؤكأن:يقولسبحانهوالله،-المتعارضةالمتناقفة

.182النساء:9(آخئقعا!يين

ذلك:نماذجومن

:السماعفيالمذهبأعيانعنالقشيريالقاسمأبونقلهمما

بنمحمدسمعت:يقولالسلميالرحمنعبدأباالشيخ"سمعت+

الجنيدسمعت:يقولالأنماطيعمروأباسمعت:يقولالعزيزعبدبناللهعبد

-؟اضطربالسماعسمعفإذاهادئأ،يكونالإنسانبالما:سئلوقد-يقول

بزليهتم!آلت!ت:بقولهالأولالميثاقفيالذزخاطبلماتعالىالثهإن:فقال

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

سمعوافلما،الأرواحالكلامسماععذوبةاستفرغت1172:الأعراف9(تليقالؤا

.(1)"ذلكذكرحركهمالسماع

الفقراءعلىالرحمةتنزل:قالأنهالجنيدعننصيربنجعفر"وحكى.

إلايقولونولا،حقعنإلايسمعونلافإنهم؟السماععند:مواطنثلاثةفي

مجاراةوعند،فاقةعنإلايأكلونلافأنهم،الطعامأكلوعندوجد،عن

الأولياء")2(.صفاتإلايذكرونلافإنهم؟العلم

عنسليمانأباسألت:قالأنهالحواريأبيبنأحمدعن"وحكي+

الواحد")3(.منإلمنأحباثنينمن:فقال،السماع

السماعأيعني:بهللمسلمينكان"ولو:تيميةابنالإسلامشيخقال

أدهم،بنإبراهيم:مثليحضرهولم،السلفلفعلهدينهمفيمنفعةأالصوفي

أبوولا،السقطيالسريولا،الكرخيمعروفولا،عياضبنالفضيلولا

،البيانأبيوالشيخ،عديوالشيخالقادر،عبدالشيخمثلولا،الدارانيسليمان

القادرعبدكالشيخهؤلاءمنطائفةكلامفيبل،وغيرهم،حياةالشيخولا

طائفةالمشايخمنحفمرهوقد،المشايخأعيانوكذلكعنه،النهيوغيره

،الشيطانمنيحرسالذيوالشيخوالخلانوالإمكانالمكانلهوشرطوا

عمرهم،آخرفيعنهرجعوابهمالموثوقالمشايخمنحضروهالذينوأكثر

"من:يقولوكان،عمرهآخرفيوتركهمشاب،وهوحضرهفإنهكالجنيد

.(502)عالقشيرية)1(الرسالة

.(509-503)ع)2(المصدرالسابق

.(513)ع)3(المصدرالسابق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةاالماهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يجتمعمنذمفقد."هباستراحالسماعصادفهومنبه،فتنالسماعتكلف

.(1)"هلللجلوساعتمادولاقصدغيرمنيصادفهورخمفيمن،له

الجنيدقولمنالمعروفالمحفوظالمسندكانفإذا،"وبالجملة:وقال

المحفوظبل،عليهيثنيولابهيأمرولاالمبتدعالسماعهذايحمدلاخةلثهأنه

إسنادبغيرعفرويمجملقولإلىيعمدأنيجزلمذلك؟ينافيأقوالهمن

الجنيدأنبعفالناسروىوقد،المحدثالسماعهذامدحأنهعلىفيحمل

قدوالفعلفعل،لهوحضوره،تركهثمعمرهأولفيالسماعهذايحضركان

الجنيدإن:يقالماوأقصى،...يستدللاوقدالرجلمذهبعلىبهيستدل

يقولأو،والاستحبابلهالاستحسانطريقعلىالسماعهذاأولايفعلكان

فيلهفيكونعنه،المحفوظةلأقوالهمعارضا-صحلو-هذافيكونذلك،

.قولانالمسألة

ثلاثةإلىيحتاجالسماع:قالأنهالجنيدعن"حكي:القاسمأبوقالوقد

هذهفيوالمراسيل،مرسلةحكايةوهذه،!والإخوانوالمكانالزمانأشياء:

ولو،-تقدمكما-آخروجهمنصحتهاتعرفلمإنعليهايعتمدلاالرسالة

قوله:أنوذلك،قوليهأحدهذالكانالقصائدسماعأرادوأنهذلكصح

منهيمذموممكروهبأنهصريح"صادفهلمنترويح،طلبهلمنفتنة"السماع

.قلناهالذيمحضمنالجنيدفقول،نقررهالذيهووهذا،قصدهلمنعنه

.(593-11/592)الفتاوىمجموع(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالهصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

وجعل،راحةأنهأثبتواوإنمامنهيثبتلم"صادفهلمن"ترويح:وقوله

فيهريبلاقسمفيهاوالمصادفةوالتعمد،القصدمعلاالمصادفةمعذلك

قصدهبغيريقولقائلافيسمعمارايكونكالمرء،استماعدوناستماعوهو

منقائلايسمعأو،يقولمنعليهفيمرموضعفيجالسايكونأو،واختياره

عندهمحضرإماالسماعلغيربقوماجتمعإذاوأما،قصدهبغيرآخرموضع

يمشلمفإنهالسماعصادفهإنه:يقالقدفهذاشيئاوقالواعندهحضرواأو

مستمعايجعلهالصوتواستماعهإليهإصغاؤهبل:يقالوقد،ويقصدهإليه

،الصورةهذهبالمصادفةأرادالجنيدإنيقالمافأكثر،...مصادفغيرفيجعله

يكونلامباحايكونأنغايتهوهذا،للرحمةسببايجعلهلمترويحاجعلهمعوهو

حسنهفيالكلامغيروتحريمهإباحتهفيوالكلاممستحبا،ولارحمةولاحسنا

هذا.منشيئايقللمفالجنيد،وطاعةقربةوكونهومنفعتهوصلاحه

القصائدسماعبهأرادإذا:"السماعأهلعلىالرحمة"تنزل:القائلوقول

.(1)"ذلكخلاففيصريحالجنيدوكلام،الدينفينافعوأنهحسنأنهيقتضي

!ح!!!!6!ح!

.(354-1/004)لاستقامةا(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمنهـكج

الخامسالمسلك

العصمةأوال!قليدموجيفيالواقعوالاختلافالإضطراببيان

السابقين:للمسلكينتتمة

يعتريهممابذكروالعصمةبالتقليدوالبدعةالأهواءأهلئنقفاستدلالفإنه

منها:أمور،عدةيظهرمما؟ومسائلهمأصولهمفيوالاختلافالاضطرابمن

تجد"لستأنكوذلكالأنبياء،منهجعنبغدهمبذلكيظهرأنه.

إلاواختلافأافمراقأتجدولاالأنبياء...،آثاراتباعبسببإلآوائتلافأاتفاقأ

رجتمإلأضن!ئيعيتخم!ولأرتآلؤ!:تعالىقال،عليهغيرهوقذمذلكتركمنعند

وأهل،يختلفونلاالرحمةأهلأنفأخبر،1911-181أهود:(طقهرؤيذلليزئك

الرحمةمنفاتهشيءفيخالفهمفمنوفعلأ...،قولأالأنبياءأتباعهمالرحمة

.(1)"ذلكبقدر

التيوالدلائلالعلاماتأعظممنوالاضطرابالاختلافهذابيانأن.

وأهل،الباطلوأهلالحقوأهل،والباطلةالصحيحةالأصولبينبهايفزق

زدودثهوالأهواء،البدعةوأهلوالاتباعالسنةوأهل،الضلالوأهلالهدى

أهواؤهم،مختلفة،شهادتهممختلفةالباطلأهل"تجد:قالحيثقتادةالإمام

.(2)"أعمالهممختلفة

.(2/984)المستقيمالصراطاقتضاءوانظر:.(4/52)الفتاوىمجموع(1)

حسن.ب!سناد(28/47)البيانجامعفيجريرابنأخرجه(2)
http://www.al-maktabeh.com



مندكجنقضفيالعصنةأهلج!نم:الثالثا!فصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المشعرالقلوب"بتفزقكشيربينهموالاضطرابالاختلافهذاأن.

ؤلاتقزلهؤأ(جييعادتو1بجتليؤأغتصحموأ!:تعالىقالولذلكوالبغضاء،بالعداوة

بمعنىالتعفقعلىالائتلافعنديحصلإنماالتأليفأنفبئن،0311:عمرانآلأ

التفزق،منبذفلاالأخرىبهتعفقتماغيربحبليشيعةكلتعفقإذاوأماواحد،

آلمئ!بلقتقر!قنبعوأؤلاقآتبثوةم!تعيماقذاعحزطى!ؤآن:تعالىقولهمعنىوهو

.(1الا)531:الأنعامأ(سصيل!عنبكتم

ذلك:نماذجومن

!ت،عليعلىخرجواالذينالأولىالمحكمةققدوا:الخوارجلهزق.

وقعوقد،عليهكانوافيمااتباعهموأوجبوا،والهدىالحقأئمةوجعلوهم

فيما-فرقةعشرينإلىبينهمفيماانقسمواحتىوالاضطرابالاختلافبينهم

مجلس،فييجتمعونبعضهمفإنعجبأ،يجدتفزقهمفيالمتأملأنمع،-قيل

مفترقونوهمإلايقومونلاثم،فيختلفون،المسائلمنمسألةلهمفتعيرض

زمالزكلفياجتمعوا"والخوارج:الشهرستانيقال.(2)أضعببعضهميكفر

العدلن!سعلىويجري،اعتقادهممقتضىعلىيبقىأنبشرط،منهمواحل!على

.(3)"قتلوهوربما،وخلعوهخذلوهوإلا،معاملاتهمفي

.(2/107)ملاعتصاا(1)

.(65)صجليللدكتورالفرقعندراسةانظر:(2)

.(1/52)والنحلالملل(3)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعن!*ستدلالجس!نم

يتعصبونلدينهمأصلألأئمتهمالعصمةدعوىاتخذوا:الإماميةوالشيعة.

اختلافأوأكثرتفرقأأعظموهم،بهيقللممنكفرويرونعنهيحيدونولاله

ثنتينيبلغونإنهم:قيلحتى،الأمةفرقجميعمن-أنفسهمفي-واضطرابأ

.(1)فرقةوسبعين

مع-واضطرابأواختلافأافتراقأالناسأعظموالكلامالفلسفةوأهل.

يتفقفلا،-البرهانعليهقامبهمقطوعحقيقولهالذيأنمنهمكلدعوى

رؤساءمنرئيسفكلنادرأ،إلادليليمقذماتجميععلىرئيساناثنانمنهم

الآخر،الرئيسطريقةتخالفالاستدلالفيطريقةلهوالمتكلمينالفلاسفة

اللهأنمنهماكلويعتقدالآخر،طريقةفيأحدهماأتباعمنكليقدحبحيث

.(2)بطريقتهإلائعزفلا

وو!!!اكع

.(3/838)المرسلةالصواعق،(4/25)الفتاوىمجموع،(3/684)السنةمنهاجانظر:(1)

الصواعق،(23.-9/229)(52-4/51)(2/22،138)الفتاوىمجموعانظر:(2)

اللهفانإغاثة،(4321-4/4291)(842-3/837)(319-1/318)المرسلة

(268/2).
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ج!نمنقضفيالهم!نةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

غيرهقولبصخةأوعصمتهأحدتقليدوجوبمذجكلإلزام

أوعصمتهشيخهتقليدوجوبفي

معينطائفةأومعينشخصتقليدوجوبأحديدعيلاأنه:بهالمقطوعمن

لابل،والسنةالكتابمنصريحصحيحنصقعلىبناءمعينينأفرادعصمةأو

النصوعتأويلأو،والحميةوالعصبيةوالهوىالتحكممجردإلاعندهيكون

أصل.لهاليسأخبارواختلاقأحاديثافتعالأو،مرادهعلىالصحيحة

لشيوخهمبالتقليداستدلالهمعليهمينقضممافإنه؟كذلكالأمركانوإذ

أحدكلقوليصخحوابأنإلزامهم:لأئمتهمالعصمةادعائهمأووطائفتهم

عصمته:ادعىأوطائفتهأوشيخهتقليدوجوبادعى

والتحكمبمحفالهوىأنفسهمعلىشهدوا:ذلكيلتزموالمفإن.

غيرباطلهميرونهالذينللمعينالتقليدإيجابهموأن،دليلولابينةغيرمن

غيرهم.ودعوىدعواهمبينذلكفيالفرقماإذ؟مقبول

طائفتهمأولشيوخهمالتقليدبإيجابقولهمسقط:ذلكالتزمواوإن.

وكانللتقليدأهلأطائفةأوشيخكلكانإذافإنه؟لأئمتهمالعصمةوبدعوى

منهويقبليشاءمنعصمةيدعىأنأحدلكلوكان،تقليدهفيحقعلىأتباعه

ففمل،ولاغيرهعلىمزيةعصمتهمالمذعىأوالمقفدينلأحديكنلمذلك؟

ولماذا،؟عصمتهيدعيأويقلدهمنلنفسهمنهموحدكليجعل-إذأ-فلماذا

.؟غيرهارتضاهالذينالمقفدينهؤلاءمنوجدهمنمنهمواحدكليقفدلا
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

منطائفةكلأن:"والعجب:-المسلكهذاقوةبيانفي-القيمابنقال

فإنهم،-التقليدفرقةحاشا-حقعلىأنهاتدعيالأمممنأمةوكلالطوائف

بأنهمأنفسهمعلشاهدونفإنهم؟مبطلينلكانواادعوهولو،ذلكيدعونلا

سبيلهم!انما،عليهدلهموبرهانإليهقادهملدليلالأقوالتلكيعتقدوالم

...العاطلمنالحاليولاالباطلمنالحقيعرفلاوالمقلدالتقليد،محضى

وأنهوتحريمهالتقليدببطلانكتبهمفيمصرحونأنهم:هذامنوأعجب

بمذهبيحكمأنالحاكمعلىالإماماشترطولو،اللهدينفيبهالقوليحللا

وكذلك،الشرطوأبطلالتوليةصححمنومنهم،توليتهولاشرطهيصحلممعين

علملاوالمقلد،الناسباتفاقصحتهيعلملابماالإفتاءعليهيحرمالمفتي

منيعرفمنهمكلثم،عليهمسدودةذلكطريقإذ،وفسادهالقولبصحةله

وأكتابمنخالفهماكللهويترك،قولهيفارقلا:لمتبوعهمقلدأنهنفسه

أعجبمنوهذا،نظيرهأومتبوعهمنأعلمهومنقولأوصاحبقولأوسنة

.(1)"العجب

:فقالالقيمابنالإمامذكرهماهذا:فيوأبدعهاالنماذجأتتمومن

نظريةبحججالتقليدأجازمنعلىالنظروأهلالفقهاءمنجماعةاحتج"وقد

:قال،-أوردهوأنا-المزنيقول:ذلكمنرأيتمافأحسن،تقدمبعدماعقلية

.؟هبحكمتفيماحجةمنلكهلبالتقليد:حكملمنيقال

التقليد.لاعندهذلكأوجبتالحجةلأنالتقليد؟بطلنعم،:قالفإن

.(233-2/232)الموقعينإعلام(1)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثا!فصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الفروجوأبحتالدماءأرقتفلم:لهقيلحجة؟بغيربهحكمت:قالوإن

من!إنمجند!م:!اللهقال،؟بحجةإلاذلكاللهحرموقدالأموالوأتلفت

بهذا؟.حجةمن:أي168:(أيونىيهذآسمتطنن

كبيراقلدتلأني؟الحجةأعرفلم!انأصبتقدأنيأعلمأنا:قالفإن

معلمكتقليدجازإذا:لهقيلعلي؟خفيتبحجةإلايقوللاوهوالعلماءمن

إلايقوللالأنهأولىمعلمكمعلمفتقليدعليكخفيتبحجةإلايقوللالأنه

عليك.خفيتبحجةإلامعلمكيقللمكما،معلمكعلىخفيتبحجة

هومنوكذلك،معلمهمعلمتقليدإلىمعلمهتقليدتركنعم:قالفإن

"!ى.الثهرسولأصحابإلىالأمرينتهيحتىأعلى

وأقلأصغرهومنتقليدتجوزكيف:لهوقيل،نقفقولهذلكأبىوإن

:؟-تناقفوهذا-علماوأكثرأكبرهومنتقليدتجوزولاعلما

إلىفوقههومنعلمجمعفقد-أصغركانوإن-معلميلأن:قالفإن

منتعلممنوكذلكله:قيلترك؟بماوأعلمأخذ،بماأبصرفهو،علمه

وتركتقليدهفيلزمك،علمهإلىفوقهمنوعلممعلمكعلمجمعفقدمعلمك

جمعتلأنك،معلمكمننفسكتقلدأنأولىأنتوكذلك،معلمكتقليد

ومنالأصغرجعلقولهقلدفإن،علمكإلىفوقههومنوعلممعلمكعلم

وكذلك!كلضى،اللهرسولأصحابمنبالتقليدأولىالعلماءصغارمنيحدث

والأعلى،قولهقياسفيدونهمنوالتابع،التابعتقليديلزمهعندهالصاحب

وفسادا")1(.تناقفاهذاإلىيؤولبقولوكفىأبدا،للأدنى

.(222-2/221)الموقعينإعلام(1)
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نقضفيالسنةأهلحك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

فإنهم،ذلكفيالسلفوخالفتبهقلتلمبالتقليد:قاللمن"يقال:وقال

يقلدوا؟.لم

لموو!ك!الثهرسولوسنةبتأويلهليعلملااللهكتابلأنقلدت:قالفإن

أماله:قيلمني،أعلمهومنفقلدتذلكعلمقدقلدتهوالذيأحصها،

وأى!ت!رسولهسنةعنحكايةأوالكتابتأويلمنشيءعلىأجمعواإذاالعلماء

قلدتفيمااختلفواقدولكنفيه،شكلاالحقفهوشيءعلىرأيهماجتمع

عالم،وكلهمبعضدونبعضهمتقليدفيحجتكفمابعض،دونبعضهمفيه

.؟مذهبهإلىذهبتالذيمنأعلمقولهعنرغبتالذيولعل

بدليلذلكعلمت:لهقيلعمواب؟علىأنهاعلملأنيقلدته:قالفإن

.؟إجماعأوسنةأوالثهكتابمن

الدليل.منادعاهبماوطولبالتقليدأبطلنعم؟:قالفإن

فإنكمنك،أعلمهومنكلفققد:لهقيلمني؟أعلملأنهقلدته:قال!ان

منك.أعلمأنهفيهعلتكإذقلدتهمنتخصولاكثيرا،خلقاذلكمنتجد

،إالصحابةمنأعلمإذأفإنه:لهقيل؟الناسأعلملأنهقلدته:قالفإن

قبحا.هذامثلبقولوكفى

تقلدلممنتركفيحجتكفما:لهقيل،الصحابةبعضأقلدأنا:قالفإن

القولأنعلى-بقولهأخذتممنأفضلمنهمقولهتركتمنولعلمنهم

...؟-عليهالدليلبدلالةيصحوإنماقائلهلفضليصحلا

قلدمنأماله:قيلالتقليد؟علىيحملنيعلميوقلةقصريقال:فإن

عماذلكفيفيصدرعلمهعلىلهيتفقعالماشريعتهأحكاممنبهينزلفيما

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهم!نةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

بدولا،لجهلهبهنزلفيمالزمهماوأدىعليهماأدىقدلأنهفمعذور؟يخبره

بخبرهيثقمنيقلدالمكفوفأنالمسلمينلإجماعجهلهفيماعالمتقليدمنله

لهتجوزهلحالههذهكانتمنولكنذلك،منر!كأعلىيقدرلالأنهالقبلةفي

واسترقاقالدماءوإراقةالفروجإباحةعلىغيرهفيحملالثهدينشرائعفيالفتيا

صحتهيعرفلابقوليديهفيكانتمنغيرإلىويصيرهاالأملاكوازالةالرقاب

ذلكفيمخالفهوأن،ويصيبيخطئقائلهأنمقروهو-عليهالدليلقامولا

.؟-فيهخالفهفيماالمصيبكانربما

يجيزهأنلزمهالفروعلحفظهوالمعنىالأصلجهللمنالفتوىأجازفإن

.(1)"للقرآنورداجهلابهذاوكفى،للعامة

رحس!!!!6ر!ص!

.(224-223/2)الموقعينإعلام(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

السابعالمسلك

ذيمرلماالصرجوالعقلالصحيحالصقلمخالفةبيان

أوالعصمةالسقليدعلىبهالذت!غلاالحججمن

وألأحدالتقليديوجبمنأنيدركأن:السنةصاحبعلىينبغيمما

يدعيها-شتهحقيقتهافيهي-وعقليةنقليةحججألهفإنالعصمةلهيدعي

نقضهأثناءفيالحججتلكيرفأنلهفينبغي،إليهذهبماصحةبهايثبت

متينأصحيحأنقضهليكون؟والعصمةبالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

والعقلي.النقلي:الجانبينمنالنقفلهايكونأنأهميةمع،وبصيرةعلمعلىمبنيأ

أهلبهايستدلالتي()الشتهالحججتلك:والعخبالدهشةيورثومما

الصحيحة-الأدلةمندليلأيدعوالمفإنهمعمومأ؟التقليدصحةعلالتقليد

وسنةالقرآنيةبالآياتفاستدلواالتقليد،صحةعلىبهاستدلواإلا-نفسهافي

الصحابةوآثاروالسكوتيالقوليوالإجماعوتقريرأ(وفعلأ)قولأ!ىالرسول

.!!والعقلوالاستقراءوالقواعدوالقياسوالتابعين

ابنالإمامواستوفىونقضها،بجمعهاوحديثأقديمأالعلمأهلعييوقد

ثمبها،استدلالهموجهبيانمعفذكرها،-جميعهاتكنلمإن-معظمهاالقيم

ذكرهممانماذجثلاثةبذكرهنافأكتفيوعقلأ،نقلأوتفصيلأ،إجمالأنقضها

نقضها)1(معنغعتثه

بعدها(.وما2/226)الموقعينإعلامانظر:(1)
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جم!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،!43:النحلأ(إربهئضقلالهغقونألدكيىآقلشثوأ!:تعالىقوله:لأولاالدليل

نمهووهذامنه،أعلمهومنيسألأنلهعلملامنسبحانهاللهأمرقالوا:

التقليد.فيقولنا

أهلبسؤالأمرسبحانهاللهفإن؟عليكمحجةبعينهذكرتمماأنال!قض:

بقوله:يذكرنهأننبيهنساءالثهأمرالذيوالحديثالقرآنهووالذكرالذكر،

هوافهذ،413:بحزالأا1(وآلحعؤلئوآيخمتياءيقيوبتحنفييئنىقاتر!ذآؤ!

الواجبهووهذا،أهلهيسألأنعندهعلملامنوأمرباتباعهاللهأمرناالذيالذكر

به،ليخبروهرسولهعلىأنزلهالذيبالذكرالعلمأهليسألأنأحد:كلعلى

لهميكنلم:العلمأهلأئمةشأنكانوهذا،اتباعهغيريسعهلمبهأخبروهفإذا

يسألقطالعلمأهلمنأحديكنولم،...قالماكلفييتبعونهمعينمقلد

.سواهمالهويخالفوحدهبهفيأخذومذهبهبعينهرجليرأيعن

"أصحابيالمشهور:الحديثالتقليد:صحةفيويكفي:الثانيالدليل

."اهتديتماقتديتمفبأيهمكالنجوم

:وجوهمنجوابه:النقض

كمامنها،شيءيثبتلاطرقعدةمنرويالحديثهذاأنأحدها:

بالحديث.العلمهلذلكذكر

التيالنجومتقليدتركاستجزتمفكيف:المقلدينلهؤلاءيقالأن:الئاني

والشافعيمالكتقليدفكان،؟كثيرةبمراتبدونهمهومنوقلدتمبهايهتدى

،!وعليوعثمانوعمربكرأبيتقليدمنعندكمآثروأحمدجنيفةوأبي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

يتعرضلممنتقليدعلىبهواستدللتمصريحاخالفتموهالحديثعليهدلفما

بوجه.له

المتقابلينالقولينبيننفسهالوقتفيالجمععليكميوجبهذاأن:الثالث

الجدوزثمنتقليدفيلزمكم،الواحدةالمسألةفيالصحابةعنالواردين

بينالجمعحرممنوتقليد،-معأ-بهالإخوةأسقطومنمنهمالأخوةمع

بأقصىعنهاالمتوفىتعتد:قالمنوتقليد،أباحهومناليمينبملكالأختين

،...بالدرهمينالدرهمبيعجوزمنوتقليد،الحملبوضع:قالومنالأجلين

سوغغفإن!ر،اللهرسولأصحابفيهاختلفمماذلكأضعافوأضعاف

مخيراالرجلاجعلوابل،مذهبعلىومذهبقولعلىلقوليتحتجوافلاهذا

واتبعمذهبكمخالفمنعلىتنكرواولا،أقوالهممنشاءقولبأيالأخذفي

وقائللهومخالفالحديثلهذامبطلأولفأنتمتسوغوهلموإن،أحدهمقول

منه.لكمانفكاكلامماوهذا،مقتضاهبضد

إليهمادعامنكلمنوالقبولوالسنةالقرآناتباعهوبهمالاقتداءأن:الرابع

الدليل،وتحكيمالاستدلالويوجبالتقليدعليكميحرمبهمالاقتداءفإن،منهم

عليكم.الحججأقوىمنفالحديثوحينئذ،!القومعليهكانكما

علىالأمةوأجمعتالشاهد،شهادةبقبولسبحانهالثهأمر:الثالثالدليل

له.تقليدوذلكذلك،

بطلانا!،بهلكفىالاستدلالهذاغيرالتقليدآفاتفييكنلملو:النقض

قبولعلىالأمة!اجماعنبيناوسنةربناكتاببنصإلاالشاهدقولقبلناوهل

بالإقرار،يحكمكمابهاالحاكميحكمحجةنصبهسبحانهاللهفإن،؟قوله
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حك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفعط

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

قبولسميتمكمالهتقليدوقبوله،شرعيةحجةأيضاالمقرقولوكذلك

بذلكبالحكمأمرناسبحانهاللهفإن،شئتممافسموهتقليدا،الشاهدشهادة

ورسوله،الثهلأمرمنفذوالإقراربالشهادةفالحاكم،الأحكامعلىدليلاوجعله

بالتقليد.لااللهأنزلمابنفسحكموذلكحكم،بهيلزملمالشاهدتقليدتركناولو

وأقوالوالسنةالكتابعنللإعراضالمتضمنالتقليدعلىبذلكفالاستدلال

منهأعلمهومنعلىالرجلقولوتقديمعليهاالرجالآراءوتقديمالصحابة

.والأفهامالعقولوانتكاسالحقائققلببابمن؟جملةعداهمنقولواطراح

لأنبلبه،شهدكونهلمجردنقبلهلمالشاهدقولقبلناإذافنحن:وبالجملة

قلدتموهمنقولقبلتمإذاالمقلدينمعاشرفأنتم،قولهبقبولأمرناسبحانهالثه

.!؟سواهمنقولوطرحقولهبقبولأمركمالثهلأنأوقالهكونهلمجردقبلتموه

رح!!!!6!ص!
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

ال!امنالمسلك

فيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان

والعصمةالضقليدوجوبفيهاذييمن

والتسليم،الدينمنبهيأتيماكلفيوو!ك!النبياتباعموجباتأعظممن

علىإقرارهوعدم،سبحانهاللهأمرومخالفةالكذبمنعصمته:لهالمطلق

مطيعآيكون!وومحمدأباتباعهبأنهالمؤمنفيقطع،اجتهادهفيأخطأإنالخطأ

به.أمرهماوممتثلأوتعالىتباركرثه

ادعاءأوأميركلفيعووالنبيغيرأحدتقليدوجوبادعاءلوازمومن

منادعاهوإن-وهذاذلك،فيعىالنبيكحالحالهيكونأن:لهالعصمة

وتدحفتسقطدعواهفإن-العصمةمدعيأوالتقليدبعفموجبيمنادعاه

للشرعصريحةمخالفاتفييقععصمتهالمدعىأوالمققدذلكأنتقريرعند

ولدعوىشيءكلفيتقليدهلوجوبناقضوذلك!ى،محمدبهجاءالذي

عصمف.

بل،وحسبالمتعقدةالشرعيةالمخالفاتعلىيشتمللاالمسلكوهذا

العقديةالشرعيةوالمخالفات،الفقهيالاجتهادفيالمغفورالخطأأيضأيتناول

هذهمنواحل!فكل،والهوىالبدعةبسببفيهاوقعأوصاحبهافيهاأخطأالتي

بحسبه.المققدفيهاوقعالتيالمخالفاتتبتنالأصناف

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهممنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المذهبي:التقليدبأهليتعلقففيما

!ابطالهالتقليدفسادبينجمعواالسنةفي"والمصنفون:القيمابنيقول

ليسإذبد؟ولايزلقدالعالموأنالتقليد،فسادبذلكليبينوا؟العالمزلةوبيان

فهذا،المعصومقولمنزلةقولهوينزليقولهماكلقبوليجوزفلا،بمعصوم

بلاءأصلوهو،أهلهوذمواوحرموهالأرضوجهعلىعالمكلذمهالذي

وليسفيه،يزللموفيمافيهزلفيماالعالميقلدونفإنهم،وفتنتهمالمقلدين

اللهحرممافيحلونبد،ولابالخطأالدينفيأخذونذلك،بينتمييزلهم

كانتإذذلك،منلهمبدولا،يشرعلمماويشرعوناللهأحلماويحرمون

.(1)"دبولامنهواقعفالخطأ؟قلدوهعمنمنتفيةالعصمة

الثه:منالحفظلهمويذعونشيوخهميقلدونالذينالصوفيةوعن

متناقفبكلاميتكلمونهؤلاء!وعامة:تيميةابنالإسلامشيخيقول

،.باطلا..أصلاعليهكلامهمبنواالذيالأصلكانإذ،لهحقيقةلابكلامأو

مابعضهمكلامفيوقعوإن-صدقلسانلهمالذينالعلمأهلشيوخلكن

خطأهلأحدهمغفرثابتاكانإذاورسولهبالتهالإيمانفأصل-منكرخطأهو

.اجتهادهبعدأخطأهالذي

وأمثالهالفتوحاتصاحبعربيابنكلامفيوقعالذيالإلحادوهذا

والشيوخالعلماءكلامفييكنلمالاخرواليومورسولهبالثهالإيمانأصولفي

مذهبأخذواهؤلاءولكنصدق،لسانلهمالذينالأمةعندالمشهورين

.(2/172)الموقعينإعلام(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

فيمنهاكثيردخلالذيوأمثالهسيناكابن-الإسلامإلىالمنتسبينالفلاسفة

فيفأخرجوها-وأمثالهأهلهاغيرعلبهاالمفشونالكتبصاحبكلام

والشيوخ،...عربيابنفعلكماوالتحقيقالتصوفبلسانالإسلامقالب

القاسموأبوالصوفيةطبقاتفيالسلميالرحمنعبدأبوذكرهمالذينالأكابر

أهلومذهبوالجماعةالسنةأهلمذهبعلىكانواالرسالةفيالقشيري

التسترياللهعبدبنوسهلمحمدبنوالجنيدعياضبنكالفضيلالحديث

وغيرهم،الشيرازيخفيفبنمحمدالثهعبدوأبوالمكيعثمانبنوعمرو

منهمالمتأخرينبعضلكن،الكتبفيهاوصنفواالسنةفيموجودوكلامهم

أحدفيهميكنولمالعقائد،بعففروعفيالكلامبعفأهلطريقةعلىكان

فصارت،المتأخرينالمتصوفةفيالتفلسفظهر!انما،الفلاسفةمذهبعلى

،-وأعلامهمخيارهموهم-الحديثأهلصوفيةطريقةعلىتارةالمتصوفة

صوفيةاعتقادعلىوتارة،-دونهمفهؤلاء-الكلامأهلصوفيةاعتقادعلىوتارة

.(1)"الملاحدةكهؤلاءالفلاسفة

منهوقعقدالنونذاأنمع-البابهذافيالنونذيعنذكر!وما:ويقول

واتهمبغداد،إلىالمتوكلوطلبه،مسكينبنالحارثوعزره،عليهأنكركلام

بخلاف،؟الأمهذاقالهلأدريفما-الفلاسفةمنالناسوجعله،بالزندقة

قولهمنيؤخذأحدكلكانوإن،عليهغالبةوالمتابعةالاستقامةفإنالجنيد،

الشيوخلكن،الرسولغيرالخطأمنمعصومثموما"!وو،اللهرسولإلاويترك

.(!لا67-1/562)الصفدية(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلح!نم:الثالثالفعهل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

بالضرورةفسادهيعلممايقصدونلاأنهمعلمطريقتهمعمحةعرفالذين

.(1)"والدينالعقلمن

أمورمنأنواغاالفهحبدعوىفيسلكواالسالكينمن"وكثير:ويقول

وإماالقه،حقوقتضييعمنوإماالفه،حدودتعديمنإما،بالدينالجهل

ليمريد"أي:بعفمهمكقوللها،حقيقةلاالتيالباطلةالدعاوىادعاءمن

منأحذاتركليمريد"أيالآخر:فقالبريء"،منهفأناأحذاالنارفيترك

فيمنكليخرجمريدهجعل:فالأولبريء!،منهفأناالناريدخلالمؤمنين

بعضهم:ويقول.الناردخولمنالكبائرأهليمغعمريدهجعل:والثانيالنار،

وأمثالأحد"،يدخلهالاى!حجهنمعلىخيمتينصبتالقيامةيومكان"إذا

كذبإماوهي،المشهورينالمشايخبعضرعنتؤثرالتيالأقوالمنذلك

يسقطوفناءوغلبةسكرحالفييصدرقدهذاومثل،منهمغلط!اما،عليهم

تمييز؟عدممعلذةهووالسكرقال،مايدريلاحتىيضعفأوالإنسانتمييزفيها

توسعواوالذين،الكلامذلكمناستغفرصحاإذامنهؤلاءبينكانولهذا

والغراموالعذلواللوموالشوقللحبالمتضمنةالقصائدسماعفيالشيوخمن

المحببهايمتحنمحنةللمحبةالفهأنزلولهذا،مقصدهمأصلهذاكان

محتايكونفلا،113:عمرانآلأ(آلتهيحبتكمقآتبعونيآلتهإنكنترتجبؤنقتم!:فقال

ممنوكثير،العبوديةتحقيقومتابعتهالرسولوطاعة،رسولهيتبعمنإلالقه

هذايتسعلاماالخيالاتمنويدعي،وسنتهشريعتهعنيخرجالمحبةيدعي

.(393-11/392)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وغير،لهالحراموتحليلالأمرسقوطأحدهميظنقدحتى،لذكرهالموضع

.(1)"وطاعتهوسنتهالرسولشريعةمخالفةفيهمماذلك

عشرالأحدفإن:العصمةفيهمالرافضةادعىالذينعشرالاثناالأئمةوأما

والمخالفةوالشركوالكفرالكذبمنإليهمينسبمماأصلأمبرءونمنهم

)وهمالفعليينلأئمتهمالنقفيكونفإنولذلك،للشرعالمتعفدةالصريحة

:(شيوخهم

قدالعصمةفيهميذعىالذينالأئمة"إن:تيميةابنالإسلامشيخيقول

وعند،سنةوخمسينأربعمائةمنأكثرلهغائبوالمنتظر،كثيرةسنينمنذماتوا

كتبأو،الراففةشيوخمنشيوخئطاعونوالذينيوجد،لممعدومهوآخرين

المعصومين،أولئكعنمنقولفيهاماأنوذكروا،الراففةبعفشيوخصنفها

.بالنجاةلهممقطوعأولا،بالاتفاقمعصومينليسواالمصنفونالشيوخوهؤلاء

يكونوافلم،سعادتهمولابنجاتهميقطعونلاأئمةإلايتبعونلاالرافضةفإذأ:

وهم،والنهيبالأمرئباشرونهمالذينأئمتهمبنجاةولابنجاتهملاقاطعين

الذينشيوخهمأتباعمنكثيربمنزلةأولئكإلىانتسابهمفيوأنهمحقأ،أئمتهم

بل،نهىماذاعنولاأمربماذايدرونولا،مدةمنماتقدشيخإلىينتسبون

فيبالغلويأمرونهم،الثهسبيلعنويصذونبالباطلأموالهميأكلونأتباعله

أربابأ")2(.يتخذوهموأنخلفائهوفيالشيخذلك

.(012-01/902)الفتاوىمجموع(1)

.(489-488/3)السنةمنهاج(2)
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ذلكاسمعلملماإنه"ثم:-خاصةعشرالثانيإمامهمعن-ويقول

شيءإليهوصلولا،مطلوبهمنبشيءيظفرلمالمنتظر،:يعنيونسبهالإمام

ولامنفعةجهتهمنلهحصلولا،نهيهولاأمرهولا!ارشاده،تعليمهمن

بالليلالانتظاروطولالأسفار،وقطع،ومالهنفسهإذهابإلاأصلأ،صلحة

ولو،خطابولاعمللهليس،سردابفيلداخلالجمهورومعاداةوالنهار،

الناسوعقلاءفكيف،المساكينلهؤلاءمنفعةبهحصللمابيقينموجودأكان

ينسللمالعسكريعليبنالحسنوأن،الإفلاسإلامعهمليسأنهيعلمون

وغيرهماقانعبنالباقيوعبدالطبريجريربنمحمدذلكذكركما،يعقبولم

.(1)"!؟بالنسبالعلمأهلمن

!ح!!!!6!ص!

.(221-1/121)لسابقاالمصدر(1)
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http://www.al-maktabeh.com



الثافيالباب

السنةلأهلالعافةالقواعد

والبدعةالأهوا،أهليثنبهنقض!ه

:فصولسبعةوفيه

الشبهة.بدليلالمتعلقةالقواعد:الأولالفصل.

الشبهة.علىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد:الثانيالفصل.

المقابلة.ال!الث:الفصل.

الصظائز:الراب!الفصل.

والحصرالترديد:مسانالفصل.

المعارضة.:السادسالفصل.

.الإلزامالساج:الفصل.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاولىالفعلى

الشبهةبدليلالمتعلقةالقواعد

:مبحثانوفيه

الشبهة.بدليلالمطالبة:الأولالمبحث.

:مطلبانوفيه

الشبهة.كاملعلىبالدليلالمطالبة:الأولالمطلب-

الشبهة.أجزاءعلىبالدليلالمطالبة:الثانيالمطلب-

الشبهة.دليلبصحةالمطالبة:الثانيالمبحث.

http://www.al-maktabeh.com



الشهةبدليلالمتعلقةالقواعدول:يالفصل

الأولالمبعث

الشبهةبدليلالمطالبة

الأولالمطلب

الشبهةكاملعلىبالدليلالمطالبة

والغي،والرشاد،والضلالوالهدى،والباطلالحقبينالفرقانجماع"

بهالقهبعثمايجعلأن:والهلاكالشقاوةوطريق،والنجاةالسعادةوطريق

والهدىالفرقانيحصلوبه،اتباعهيجبالذيالحقهوكتبهبهوأنزلرسله

الناسسائركلاممنسواهوما،وصدقحقبأنهفيصدق،والإيمانوالعلم

هليعلملموإن،باطلفهوخالفهوإنحق،فهووافقهفإن:عليهيعرض

عرفقدأو،صاحبهمراديعرفلامجملاالكلامذلكلكونخالفهأووافقه

فلايمسكفإنه،تكذيبهأو،بتصديقالرسولجاءهليعرفلمولكنمراده

.(1)"بعلمإلايتكلم

:فالشأن،الرسولبهجاءما:منهوالنافع،الدليلعليهقامما:العلم"و

ذلكسوىمافإن،المحققوالبحثالمصدقالنقلوهوعلفا،نقولأنفي

.(2)"مطلقفباطلوإلا،مزوقخزف-بعفالناسمثلهزخرفوإن-

.(136-13/135)الفتاوىمجموع(1)

.(6/388)السابقالمصدر(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

صاحبكلوطالب،مواضععدةفيعلمبلاالظناتباغتعالىاللهذئموقد

والدليلالعلمببيانوغيرهموالمنافقينالكتابوأهلالمشركينمندعوى

.(1)وعقائدهمأعمالهمفياعتمدوهالذيوالبرهان

ممؤدامنكانلأإآئحتةيذخلؤتالؤأثن!:الكتابأهلعنتعالىقوله:ذلكومن

،1111:البقرة9(صنديين!نتزإنمت!زبهاتوأقلآمايئ!تمآؤلصرى!تتف

الجنةيدخللنأنهالطائفتينمنواحدكلمندعوىهذه":القيمابنقال

:النصارىوقالتهودا،كانمنإلايدخلهالااليهود:فقالتمنهما،كانمنإلا

معوأوجزه،اختصارأبلغالكلامفاختصرنصرانيا،كانمنإلايدخلهالا

الدعوىصحةعلىبالبرهانتعالىالثهفطالبهمالمعئ،ووضوحاللبسأمن

سؤال:المسمىهووهذا،(صن!يين!نتزإنمت!زبهالؤأ!قل:فقال

كنتإنبرهانكهات:لهيقالدليلبلادعوىادعىفمن،بالدليلالمطالبة

.(2)"ادعيتفيماصادقا

بالدليل:المطالبةقواعدومن

وأقوالوالآثاروالإجماعوالسنةكالكتاب،أنواعبهالمطاتبالدليل.

.العربولغةوالاستقراءوالعقلوالقياسالأئمة

الشبهة،نوعمنها:،اعتباراتلعدةبهالمطاتبالدليلنوعيختلف.

وضعفأ.قوةودرجتهابها،والقائل

.(111-13/011)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(5/912)الفوائدبدائع(2)
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الشبهةبدليلالمتعلقةالقواعدا؟ول:الفصل

عجزوكمالالشبهةوهاءشدةلإظهارجميعأالأدلةبأنواعيطاتبقد.

بهيقزوما،المطالبةمقاممنها:،اعتباراتلعدةببعضهايطاتبوقدصاحبها،

بماطويبلوفكيف،الأدلةأنواعببعضالإتيانعنعجزهوبيانالخع،

كلها؟.بهاأومنهاأقوىهو

صاحبها،بهاأتىالتيالشبهةكاملعلىتكونقدبالدليلالمطالبةأن.

الباطل.فيهايكونالتيأجزائهاعلىتكونوقد

قشركقتم1تمآلأزفييمنخققوأماذاآرونيألتعدولنمنتذلمحوئقاآزءتتمفل!:تعالىقال

،14:الأحفاف9(مخديب!نغإنجمقيرقفأثرؤآؤهدآقمليقنبيهتنرآئنونيآلمتئمؤلئ

الرواية:هي-السلفمنقالمنقالكما-والأثارة،الكتابهو:فالكتاب"

وذلك،بالخطيكتبوالإسنادالروايةإذأيضا،الخطهيوقالوا:والإسناد،

ويقيدبالإسناديؤثرقولهيقبلمنيقولهالذيفالعلمالأثر،منالأثارةلأن

بالدليلالمطالبة:الآيةهذهوفي،(1)"آثارهمنكلهذلكفيكونبالخطذلك

.(2)والسمعيالعقلي

والسنةالكتابخالفمنكلأن:بالدليلالمطالبةأهميةبهتبرزومما

فيسقط،عليهلهيشهدصريحأصحيحأدليلأباطلهعلىيجدلنفإنه،والإجماع

شبهته.وتضمحلقوله

.(85-1/75)رضلتعاادرء(1)

.(2/465)المرسلةالصواعقانظر:(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

اللهكتابفيتجد:لهيقال:الجهميعنهيسألفمما"أحمد:الإمامقال

الثهرسولسنةفيفتجده:لهفيقاليجد.فلا؟؟مخلوقأنهالقرآنعنيخبرأنه

.(1)"يجدفلا؟مخلوقالقرآنإن:قالأنه!ر

لاأنواععلىفافترقواالكلامهذانفروانتحل!:البخاريالإماموقال

حجةبلاجهلابعضابعضهمفأضليصح،تقليدولابصرغيرمنأحصيها

اختلافافيهفوجدواربك،رحممنإلاالثهغيرعندمنوكلهإسناد،ذكرأو

له،مردبعففلابأسبعضهمويذيقشيعايلبسهمأناللهأرادوإذاكثيرا،

.(2)"يترددونريبهمفيفهم

وأأشياعهمعنديجدواأنكلهمالأهواءأهلعلى!الثهوحرم!:وقال

.(3)"المرسلينسننمنسنةأوفرضاأوالرسولأحكاممنحكمابأسانيدهم

أعلوالله،صفتههذهكانتإذمعبودكمشوهتملقد":الدارميوقال

دعواكمعلىبتننببرهانتأتواأنمنلكمبدفلا،صفتههذهتكونأنمنوأجل

منهبشيءتأتواولن،المسلمينمنإجماعأوماضيةسنةأوناطقكتابمن

.(4)"أبدا

النساءمناللهشاءمنيعقلهاواضحةحجةوبينكمبينناولكن":وقال

وعناللهرسولعنالرواياتبهذهأتيناكمقدأناتعلمونألستم:والولدان

.(22)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(76)صالعبادأفعالخلق(2)

.(77)ع)3(المصدرالسابق

.(42)صالجهميةعلىالرد(4)
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الشهةبدليلالمتعلقةالقواعد*ول:الفعط

ليلةكلينزلوتعالىتباركاللهأنعنهمصحيحةمنصوصةوالتابعينأصحابه

بلنفتعلها،ولمالرواياتهذهنخترعلمأنايقيناعلمغوقدالدنيا،سماءإلى

وكانت،الأنحامإلىوفروعهالدينأصولنقلواالذينالهاديةالأئمةعنرويناها

منعلىبهاويحتجونبروايتهاويتزينونفيهايتنافسونأيديهمفي!عمتفيضة

فائتوا،-اللهشاءإن-رويناهاكماورويتموهاذلكعلمغقدخالفها؟،

يكونحتىمنصوصاال!زولعنهمرويناكمامنصوصاينزللاأنه!بعضها

ثبتوماالأمةإجماعيدفعلموإلا،بهأتيناكملبعفماضدابهتأتونبعفما

نظرائهم،قولمنأوقولهممنمنصوصضدبلامنصوصاالنزولفيعنهم

منيع،وأصللازمشيءورواياتهمأقاويلهملأنشيء؟بلاشيءيدفعولم

بأثرفيهاتأتواأنإلاشيء،منهاأحدايلزمولابشيء،ليستريحوأقاويلكم

واضحهذاأبدا،بهتأتواولن،عنهمرويناماكاستفاضةالأمةمستفيففيثابت

.(1)اد-اللهشاءإن-أنتموتعقلونهوالنساءالرجالضعفاءمنكثيريعقلهبتن

أجل،:قلتبها.نحتجولاالآثارهذهنقبللاإنا:بعضهموقال":وقال

السلفعنمرويةأنهاأتشكونتقبلوهالمإنأرأيتم،!تقبلونالثهكتابولا

بعدقرناوفقهائهمالنالع!أعلامعنيتوارثونهافيهممستفيضةعنهممأثورة

مشهورةأنهالدعواناحجةعليكمبهاإقراركمفحسبناقلنا:نعم،قالوا:قرن؟،

كذبتهاالتيلدعواكمحجةمثلهاعنهمفهاتواوالفقهاء،العلماءتداولتهامروية

.(2)"أثرولابخبرفيهاتأتواأنتقدرونفلاكلها،الآثار

.(97-96)صالجهميةعلىالرد(1)

.(126)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ضئ!صمويماني(تداةتل!:تعالىالثهقولفيالمريسيأيهادعواكوأما!:وقال

حلالورزقمقتور،ورزقموسعرزق:رزقاه":تفسيرهمافزعمت،!64:المائدةأ

التأويلبهذاخرجتفقدرزقاه،:-عندك-(تداة!:فقوله."حرامورزق

العربلغاتجميعومنالفقهاءيفقههماحدمنأوكلهاالعربيةحدمن

فإنك،؟والفارسيةبالعربيةالعلمأهلمنرويتهوعمنتلقفففممن،والعجم

والمعرفةالعلمأهلمنأحدانعلمولا،عربيولاعجمييعقلهلابمحالجئت

علمصاحبمنقأثرههذاتفسيركفيصادقاكنتفإنالتفسير،هذاإلىسبقك

.(1)"المدلسينمن-بهماكفركمع-فإنكوإلا،عربيةصاحبأو

!ح!!!!6ر!ص!

.(422-1/142)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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ةص!شلابدليلالمتعلقةالقواعد:الأولالفصل

العافيالمطلب

الشبهةأجزاءعلبالدليلالمطالبة

والتضليل:التلبيسفيالشبهةصاحبئغيرققد

الآخر،بعضهوتركببعضهاستدلإنماالواقعفيلكنه،بدليلفيستدل.

وقوله.لشبهتهإبطالتركهفيماويكون

الجملأوالألفاظفي:الحقمنبشيءباطلمنشبهتهفيمايمزجأو.

المفممون.أو

جئتكمالذيدليليهوهذا:قالمطلقأبالدليلطولبإن:الحالةهذهففي

قدعائمبدليليعليهاستدلفربماالشبهةكاملعلبالدليلطولب!انبه،

واستحكامأقوة-الناسبعضرعلى-الشبهةفتزيد،الالتباسبهيحصل

منالمعينالجزءإلىبالدليلالمطالبةتوجيههوهنا:الأليقولكنوالتباسأ،

صاحبهايتمكنلنوحينها،الباطلفيهومنرجالاشتباهبسببهحصلالذيالشبهة

التلبيس.إلاأرادماوأنه،مبطلأنهأحل!لكلفيظهر،بالدليلالإتيانمن

ذلك:فيالنماذجومن،السنةأهلبهيتمئزكانماوهذا

ي!ذوقوأجدوداغئرقاتذفتفئم!متجدودممم!غآ:!قولهفي":أحمدلإماماقال

احترقتقدعصتالتيجلودهمبالفما:الزنادقةقالت،!56النساء:1(آئقذاب

:يقولحينتذنبلمجلودايعذباللهأنإلانرىفلاغيرها؟،جلوداوأبدلهم

متناقف.أنهوزعمواالقرآنفيفشكوا.(جلوداغترقاتذلتفتم!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

جلودهم،غيرجلودا:يعنيليس(جدوداغترقا)ئذلتفئم:اللهقولإن:فقلت

إذاجلودهملأنتجديدها؟تبديلها:غيرها،جلودابدلناهم:يعنيوإنما

.(1)"اللهجددهانضجت

التشيعوفيالإيمانفيتكلمواالناسأنالمعارضفادعى":الدارميوقال

جميعإذ؟الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحديجوزولا،ونحوهوالقدر

بالعينوالبصروالذوقوالشماللمس:الخمسبالحواسيدركاللهخلق

الخمس.هذهمنبشيءيدركلا-المعارضبزعم-والثه،والسمع

يجوز"لا:قولكأما:يناقضكيفيدريلاالذيالمعارضلهذافقلنا

عندالتوحيدوتفسير،صدقتفقد:"الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحد

تأويلفهذا،...(هلشريكلاوحدهالثهإلاإلهالاقول::وصوابهالأمة

فيالمعارضأيهاالخمسالحواسأدخلفمن،الأمةعندوصوابهالتوحيد

.(2)"إليهفأشئرعدها؟،ومن!ت!ى؟،محمدأمةمنالتأويلصواب

منهيخلوولا،مكانكلفياللهأنفي:يعنيأفيهبعضهم"فاحتج:وقال

:فقالصاحبهزندقةمنآخروتسترذكرها،منأستوحشزندقةبكلمة!مكان

ينقآ!همهتلآلأ2لأمموم!الملأفؤزابعهزؤلاخ!ةاهت!قفتخوئ!قاتوفش:تعالىالثهلقا

.!7:دلةلمجاا9(عليئمشقءيكللتةنآالقنمةآئؤميتيثهربمامجلوأئئمنوأقاكأآكثزإلأكومعثزآنؤلألكذ

.(7):عوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(51ه-2/521)المريسيعلنقفالدارمي(2)
http://www.al-maktabeh.com



الشهةبدليلالمتعلقةالقواعد:لأولالفصل

ومعنجوىكلحاضرأنه:يعنيإنمالكم،لاعليكملناالآيةهذهقلنا:

لانافذ،فيهموبصرهمحيطبهمعلمهلأن؟بعلمهالعرشفوقمنأحدكل

العرلشفوقبكمالهوهوبشيء،منهيتوارونولا،وبصرهعلمهعنشيءيحجبه

حبلمنالعرشفوقمنأحدهمإلىأقرب،وأخفىالسريعلم،خلقهمنبائن

عليهتخفىولاشيءعفيبعدلالأنهذلك؟لهيكونأنعلىقادرالوريد،

وسادسهم،وخامسهمرابعهمكذلكفهو،الأرضفيولاالسمواتفيخافية

العلماء.فسرتهوكذلك،-ادعيتمكما-الأرضفيبنفسهمعهمأنهلا

فأتوا،اللهبكتاباحتججناإنماالعلماء،تفسيرمندعونا:بعضهمفقال

الثه.بكتاب

نقولوبها،-!اللهقالكما-حقهوبهاحتججتمالذيهذانعمقلنا:

السبيل،سواءعنفضللتممعناهاجهلتمأنكمغيرذكرنا،الذيالمعنىعلى

بالعلمالآيةافتتح!اللهلأنوخاتمتها؟فاتحتهاوأغفلتمالآيةبوسطوتعلقتم

تخؤئقاتحوهممنلأزضىافيؤماألشتؤلتىتافيتغقمآدتةآنتر!آلتم:فقال،بهوختمهابهم

ففي،(غليلمشق:بكذآلتةإنآتقنقةتؤتمكلؤأبخائتيئثرئتم!:قولهإلى(لأفؤرابففزإثنثه

معهممكانكلفينفسهأنهلا،وبأعمالهمبهمالعلمأرادأنهعلىدليلهذا

.(1)"عقلتملوبالغةحجةفهذه،-زعمتمكما-

.(43-42)عالجهميةالردعلى(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفط

الثانيالمبعث

الشبهةدليلةع!مبالمطالبة

-ابتداءأوبالدليلمطالبتهمعند-يأتونقدالشبهأصحابأنيخفىلا

الحالاتإحدىمنالأمريخلولا:وحينها،شبهتهمعلىدليلآيرونهببعفما

لآتية:ا

والكشفوالقصصكالرؤى-معتبرغيردليلأنفسهفيالدليليكونأن+

كحالحالهوتكونابتداء،صاحبهعلىمردودأالدليلفيكون:-ذلكونحو

أصلأ.دليللديهليسمنأوبالدليليألبلممن

الآياتوهو:)بإطلاقمعتبرآصحيحأدليلأنفسهفيالدليليكونأن+

هنافتطئق:بهالاستدلالجهةمنوقعوالضلالوالخللالخطألكن،(القرآنية

مقامه.فييصلحمماوغيرهاالبابهذامنالثانيالفصلفيالمذكورةالمباحث

ثبوتبعدإلابهالاستدلاليصحلالكنمقبولأالدليلأصليكونأن+

يطالبماأولفهنا:(والإجماع،والسلفالصحابةوآثار،)كالأحاديثصحته

:فائدتانولذلك،ادعاهالذيالدليلصحةيثبتأنالشبهةصاحببه

بالنسبةكعدمهفوجودهأصلهمنثابتغيرالدليلكانإذاأنه:الأولى

له.دليللامنكحالوحاله،الشبهةلصاحب

استشهادهووجهالدليلدلالةببيانمطالبتهإلىحاجةثتمتكونلاأنه:الثانية

أصلأ.مقبولأدليلأليسلأنه؟به

كافيأضعفهكانيدعيهالذيالدليلصحةالشبهةصاحبيثبتلمفإذا

به.الاعتدادوعدمرذهفي
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الشهةبدليلا!لتعلقةالقواعداالماول:!ل

بحسبلآخرموضعمنتختلفبهاالمطاتبالشبهةدليلصحةإنثم

الدليل:نوع

قواعدوتطبيقبالأسانيدفيهايطالب:الأئمةوأقوالوالأثرفالحديث.

والمتن.الإسنادعلىوالتعديلالجرح

الذيالمعتمدبالمصدرأو،وصحتهبالإسنادفيهيطاتب:والإجماع.

.الجابهذافيمؤلفهودرجةنقله

المؤلفاتمنمجموعةعلىنضواأنهمالأمربهذاالعلمأهلعنايةومن

ككتب-فيهاوجودهبمجردالأثرأوالحديثمنفيهامايقبللاالتي

الطوسيوككتب،(1)المفسرينمنهؤلاءوأمثالوالواحديوالنقاشالثعلبي

وأمثالهمالمقدسيطاهربنومحمدوالقشيريالسلميالرحمنعبدوأبي

والآثارالأحاديثمنمصنفاتهميودعونهمالكثرةوذلك،(2)-التصوففي

له.أصللاوالتيوالموضوعةالضعيفةوالنقول

المسلك:هذاالأئمةيقزر

كانأنهيذكرالصلتأباسمعأنهالمعارضوادعى!:الدارميفيقول

حديثاوجدفمن،الحكمةبيتيسمىبيت!تسفيانأبيبنلمعاوية

.بعدهرويتثمفيهألقاه

.(7/13)السنةمنهاجانظر:(1)

بالقصص)الاستدلالمبحثمنالثالثالمطلبفيوالثانيالأولالمسلكين:راجع(2)

.(والمناماتوالحكايات
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

رواهاعمنتدريفلا،الرواياتفينجدهاولمنعرفها،لمحكايةفهذه

إسنادهعنفاكشفصادقاكنتفإن،...ثقةعنبهيأتيلافإنهالصلتأبو

.(1)"ثقةإلىتسندهلافإنك

:-الرافضيبعفأدلةعلىردهأثناءفي-تيميةابنالإسلامشيخويقول

فإنصحتها،ترففلاإسنادا،لهايذكرلمالحكايةهذه:-أولا-يقال"

.(2)"الثابتةبالأسانيدصحتهاتعرفإنماالمنقولات

علىالحديثهذابذكرأولاالنقلهذابصحةنطالبهأنا!أيضأ:وقال

علىالإجماعنقلأوالثعلبيتفسيرإلىعزوهمجردفإن،الحجةبهتقوموجه

باتفاقبحجةليسنقلهافيالصادقينبالمنقولاتالعالمينغيرمنذلك

وعمربكرلأبيفضيلةروىإذاوكذلك،إسنادهثبوتنعرفلمإنالعلمأهل

.(3)"العلمأهلباتفاقروايتهثبوتبمجردذلكثبوتاعتقاديجزلم

القربةوسيلة)أنعليها:المتفقوالقاعدة":قولهدا:السهسوانيوقال

."مثلهاقربةللزيارةالسفرأنفيصريحة":قولهإلى"(قربة:عليهاالمتوقفة

:وجوهمنكلامفيه:أقول

.(4)"...والفقهالأصولكتبمنكتابأيفيالقاعدةهذهأن:الأول

.(462-2/623)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(138/3)السنةمنهاج(2)

.(7/01)السابقالمصدر(3)

.(89-88)ررعالإنسانصيانة(4)
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الظنيالفصلى

الشبهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

مباحث:قسعةوفيه

الشبهة.علالدليلبدلالةالمطالبة:الأولالمبحث.

ومعرفة-نفسهاالشبهةأو-الشبهةدليلتحليل:الثانيالمبحث.

فيه.المخالفةوموطنبهالاستدلالوجه

علىبهلذت!ئلاالدليلدلالةبعدمالشبهةنقض:الثالثالمبحث.

أصلأ.الشبهةصاحبمطلوب

بعضها.وإما!لههاإماالشبهةدليلدلالةنقض:الرابعالمبحث.

صاحبأوردهالذينفسهالدليلمنالشبهةنقضانمس:المبحث.

الشبهة.

ماأومقذماتهابنقضالشبهةدليلدلالةنقض:السادسالمبحث.

عليه.ئنيت

إليها.الاحتمالبتطرقالشبهةدليلدلالةنقض:السابعالمبحث.

الشبهةصاحبإليهذهبماإلىسبقبمنالمطالبة:الثامنالمبحث.

الشبهة.علىاستدلالهفياذعاهماقفميمن

بدليلالاستدلالفيالواقعوالضدليسالضلبيسبيانالتاسح:المبحث.

.اه!لالدأوالشبهة
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الثافط:الفصل

ةه!فلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

الثانيالفمل

الشبهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

الأولالمبحث

الشبهةعلالدليلبدلالةالمطالبة

الدليلدلولقدإليهويدعونبهيقولونمابأنالباطلأهليدعيماأكثرما

مخطئينيكونونأنهميظهروتحقيقهالدليلفيالنظرعندثم،عليهالصحيح

أحدهما:فيأوجانبينفي

صحيحأ.بهاستدلواالذيالدليلكونفي:الأولفالجانب

دعواهم.علىدالأبهاستدلواالذيالدليلكونفي:الثانيوالجانب

.المدلولومنعالدلالةمنع:فائدة":القيمابنقال

غيرمنللأولمستلزمفالثانيشيء،عليهالدليلومنعشيءالدلالةمنع

دليلإلىمنازعةعنهفانتقلعليهللمدلولتسليممعالدلالةمغعفمنعكس،

يكنلمآخردليلإلىالمنازععنهفانتقلالمدلولمنعوإنانقطاعا،كانآخر

مطعونغيرأخرىبينةفأقامالمدعيشهودفيالخصمطعنإذاكماانقطاعا،

.(1)"لذلكالمناظرةفيالتفطنفينبغيذلك،فلهفيها

.(4/9001)الفوائدبدائع(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

هما،أمرانلزمهعليهاالدليلوادعىبشبهةأتىمنفكلهذا؟وعلى

الدليل:بذلكاستدلالهلصحةمقذمتان

قبلبصحتهالعلمعليهفيجب،نفسهفيالدليلذلكصحة:الأول

.(1)غيرهعلىبهاحتجاجهعندذلكوبيان،موجبهاعتقاد

بالدليليستدلالذيالمدعىالمعنىعلىالدليلذلكدلالةثبوت:الثاني

.(2)عليه

داومما:فقالتيميةابنالإسلامشيخبئنهفيمايظهرالمسلكهذاووجه

العبادكغاليةالغاليةمنوأمثالهمالنصارىضلالسببأنيعلمأنينبغي

أشياء:ثلاثةوغيرهموالشيعة

عنوعدلواالأنبياء،عنمنقولةمشكلةمجملةمتشابهةألفاظأحدها:

فيهلهملفظأسمعواكلماوهمبها،وتمسكواالمحكمةالصريحةالألفاظ

والألفاظ،-ذلكعلىدليلايكنلم!ان-مذهبهمعلىوحملوهبهتمسكواشبهة

أهليصنعكما-يتأولوهاأنوإمايفوضوهاأنإما:لذلكالمخالفةالصريحة

المحكمعنويعدلونوالسمعيةالعقليةالأدلةمنالمتشابهيتبعون:الضلال

.-القسمينمنالصريح

.(7/16)السنةمنهاجانظر:(1)

.(8/42)السنةمنهاج،(5/421)الصحيحالجوابانظر:(2)
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الثافط:الفصل

الش!ةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

ضلمماوهذا،الشياطينأحوالمنوهيآياتظنوهاخوارق:والثاني

الأصنامفيالشياطيندخول:مثل-وغيرهمالمشركينالضلالمنكثيربه

معلهمبدولا،غائبةبأمورللكهانالشياطينإخبار:ومثل،للناسوتكليمها

.-الشياطينمنتقعتصرفات:ومثل،كذبمنذلك

.كذبوهيصدقاظنوهاإليهممنقولةأخبار:والثالث

معقوللاباطلهمعلىالضلالأهلمنغيرهمولاالنصارىمعفليسوإلا

الأنبياء:آياتمنآيةولاصحيحمنقولولاصريح

عناستفسروافإذا،مجملةمتشابهةبألفاظتكلموا:بمعقوليتكلمواإنبل

.والاشتباهالتلبيسمنفيهاماتبينوباطلهاحقهابينوفزقالكلماتتلكمعاني

باطلهم،علىيدللالكنصحيحايكونأنفإما:بمنقولتكلموا!ان

.مكذوببل،ثابتصحيحغيريكونأنوإما

ظهرقدصحيحايكونأنإما:العاداتخوارقمنيذكرونهماوكذلك

الأنبياءمنوغيرهماواليسعكإلياسقبلهومنالمسيحكمعجزات-نبييدعلى

بعضيدعلىظهرتقدتكونأنوإماحق،فهذه:-موسىوكمعجزات

كالأنبياء،معصومينيكونواأنيستلزملاوذلك-كالحواريين-الصالحين

ولاالحقإلاالثهعلىيقولواأنيتصورلا،يبلغونهفيمامعصومونالأنبياءفإن

أحدهميغلطفقدالصالحونوأماخطأ،ولاعمدالاباطلكلامهمفييستقر

رجلاكونهعنيخرجهلاوذلك،-يديهعلالخوارقظهورمع-ويخطئ

يأتولمالعصمةيدعلمهوكانإذامعصومايكونأنيوجبولاصالحا،

بدلاكاذبالكانبنبيوليسالعصمةادعىولو،الجوابذلكعلىدالةبالآيات
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

.(1)"فتضلهالشياطينبهنر!قتوكذبهيظهرأن

لاصحيحنقل!اما،كاذبنقلإما:السمعيةالباطلةوالحجج":وقال

سمعيةحجةالباطلأهلمنوغيرهمللرافضةوليسفاسد،قياسوإما،يدل

أهلوكلامورسولهاللهكلامفيهيدخل)تقل(:وقولنا:،الجنسهذامنإلا

.(2)"بهيحتجمنعندالإجماع

ورث!!!6!ص!

.(317-2/531)الصحيحالجواب(1)

.(419/7)السنةمنهاج(2)
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الثاق:الفصل

ةس!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

السانيالمبحث

نفسها-الشبهةأو-الشبهةدليلتحليل

فيهالمخالفةوموطنبهالإستدلالوجهومعرفة

الحقصاحبينظرأن:بالدليلالشبهةصاحبمطاتبةعندينبغيأنهكما

أجزائهابعضرعلأوكاملهاعلىبالدليليطالبهل:ويدركالشبهةتلكفي

عليهينبغيالدليلذلكدلالةفينظرهعندفكذلك؟الباطلفيهوقعالذي

بهاستدلماعلىالدليلدلالةصحةبإثباتالشبهةصاحبمطالبفبعد-

الاشتباهفيهوقعالذيالموطنيدركثمبه،استدلالهوجهيدركأن-عليه

والباطل.والخلل

منها:،عظيمةفوائدلهوهذا

فلا،والبصيرةوالعلمالفهممنقويةأسسعلىالنقفمبنيأيكونأن.

يعقله.أويفهمهلمينقفما

يستدللممابالنقفإلىيتوتجهلاحتى؟الشبهةصاحبمقصدإدراك.

يقويومما،عليهئستدزكماأقوىمنذلكفيكونأصلأ،الشبهةصاحببه

نفسه.الشبهةصاحبعليه

فيهامادون،الباطلمنالشبهةدلالةفيماإلىالنقفموخهأيكونأن.

يعلم.أندونللحقمنكرأكانوإلا،الحقمن

ذلك:أمثلةومن

التشيعوفيالإيمانفيتكلمواالناسأنالمعارضفادعى!:الدارميقال

جميعإذ؟الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحديجوزولا،ونحوهوالقدر
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةاالماهواءأهلشبهنقضفي

بالعينوالبصروالذوقوالشماللمس:الخمسبالحواسيدركالثهخلق

الخمس.هذهمنبشيءيدركلا-المعارضبزعم-والثه،والسمع

يجوزلا":قولكأما:يناقضكيفيدريلاالذيالمعارضلهذافقلنا

التوحيدوتفسير،صدقتفقد:"الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحد

.(1)"...(لهشريكلاوحدهالثهإلاإلهالا:قول:وصوابهالأمةعند

منهيخلوولا،مكانكلفياللهأنفي:يعنيأفيهبعضهمفاحتج":وقال

صاحبهزندقةمنآخروتسترذكرها،منأستوحشزندقةبكلمةامكان

!محهت!يا!سؤهالأؤلآخ!هلأفؤزابعفضإثقهئخوقئيمن!ضاتحوت:تعالىللهالقا:فقال

علحلم(4ثئبكذآلتةإنلقتئةآئؤتممجفوأبمائتيئفصئتمقاكأنؤأآكثرإلأفومعهزآتنؤلألكدين!!ؤلأ

.!7:دلةلمجاا9

نقولوبها،-!اللهقالكما-حقهوبهاحتججتمالذيهذانعمقلنا:

السبيل،سواءعنفضللتممعناهاجهلتمأنكمغيرذكرنا،الذيالمعنىعلى

الآيةافتتح!تالثهلأنوخاتمتها؟فاتحتهاوأغفلتمالآيةبوسطوتعلقتم

قاتحوتآلأزفىفيؤماآلشتؤلهتىتايئتغقمآ!آلتةتر!آلئم:فقال،بهوختمهابهمبالعلم

،(غييمفئ:بتيإنآلتةلعتتزآئؤتمبضامجلوأيتيئهرصنم!:قولهإلى(لأفؤزابعهقاثقثهمخؤفىمن

مكانكلفينفسهأنهلا،وبأعمالهمبهمالعلمأرادأنهعلىدليلهذاففي

.(2)"عقلتملوبالغةحجةفهذه،-زعمتمكما-معهم

.(51-ه2/521)المريسيعلالدارمينقض(1)

.(43-42):صالجهميةعلىالرد(2)
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الثاني:الفصل

ةس!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

العالثالمبحث

بهلذت!فلاالدليلدلالةبعدمالشبهةنقض

أصلأالشبهةصاحبمطلوبعلى

أهلبهيستدذصحيحمعتبيردليليمنماأنهبها:المقطوعالقواعدمن

مقصودهمعلىالبتةيدذلاالدليلذلككانإلاباطلهمعلىوالبدعةالأهواء

عليه.بهاستدلواالذي

،14:الأحزاب9(آلشبيليقدىؤهؤآلحقتقول!ؤآدته:تعالىقوله:ذلكفيلحجةوا

ينفد،241:فصدت9(خيهيصجميوقبنلتننيلطعهؤلايمقتدتوتكقيحنماآلظلتةيولأ!:وقوله

صحابتهعنهوتلقاه!ىاللهرسولبئنهماهووالحق،الحقإلافيهليسالله

الأدلةفيالحقيكونأنيعقلفلا،بعدهملمنونقلوهعليهوأجمعوا!

الأهواءأهليكونأنالمحالمنأنهكماذلك،خلافعلىالمعتبرةالصحيحة

وفقهها-المعتبرةالصحيحةالأدلةطلبعنالناسأبعدمنوهم-والبدعة

:يقولالثهلأن؟!الصحابةعنوغابتصحيحةدلالةمنهاأدركواقد

.213:بونى9(تضرفوئفآقلضحنلآلا!!حلآبغدذافما!

المسلك:هذاالشةأهلأئمةسلوكنماذجومن

كلامفضل"أن:رويقد:فقالمحتجاحتجفإن":البخاريالإمامقال

يكنلمالخبرهذاصحلو:لهقيل."خلقهعلىالثهكفضلالكلامسائرعلالثه

والمنافقينالمؤمنينمنالعبادقول:يقلولم،اللهكلام:قاللأنه؟حجةفيهلك

عندبتنواضحوهذاالرحيمالرحمناللهبسميقرؤونالذينالكتابوأهل
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

وغيرهمالفجرةلكلاموليسالمقروء،غيرالقراءةأنمعرفةأدنىعندهكانمن

عنوتعالىربناوتبارك،المخلوقعلىالخالقكفضلغيرهمكلامعلىفضل

.(1)"المخلوقينصفة

بأبيالمعروف-الدمشقيالمقدسيإسماعيلبنالرحمنعبدالإماموقال

جميعهاالأنعامسورةقراءة:الجماعةفيرمضانقيامفيابتدعومما":-شامة

قبلها،أوالسابعليلةالمراويحمنركعةآخرفيبذلكيخصونهاواحدةركعةفي

لهأصللابحديسخمستشهدأ؟الجهالالمساجدبعفأئمةابتداعأذلكقغل

عباسوابنعليعلىموقوفايرؤىأيضا،فيهدليلولاالحديثأهلعند

سورةفضلفي!رالنبيإلىمرفوعأسفالمفسرين!ىهوإنما،!ص

وكل-العميزيدعنعصمةأبيعنمعاذأبيعنمظلمبإسنادالأنعام

عن!كعببنأبيعنعباسابنعننضرةأبيعن-ضعفاءهؤلاء

ملك،ألفسبعونيشيعهاواحدةجملةالأنعامسورةنزلت!:قال!سالنبي

...المصلينعواممنسمعهمنبذلكفاغتر."والتحميدبالتسبيحزجللهم

استحبابعلدلالةفيهيكنلمالأنعامحديثصحلوثم"قال:أنإلى

مافيهافيستحب،القرآنسورجملةمنهيبل،واحدةركعةكلفيقراءتها

.(2)"السورسائرفييستحب

بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالعلىردأسحمانبنسليمانوقال

الثه(رسولمحمدأوأنالثه،إلاإلهلا)أنشهد:إذاالكافرأنعلىالمنعقد

.(451):صالعبادأفعالخلق(1)

.(85):عوالحوادثالبدعإنكارعلىالباعث(2)
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الثافط:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

وهوبهمايشهدكانمنعصمةعلى،ومالهدمهوعصمالإسلامفيدخلفقد

الأصلي،الكافرمنصدرإذاحقهذا:أقول":-اللهلغيرالعبادةأنواعيصرف

وكذلك،بالشهادتينأقزولوكفرالإسلامنواقضمنبناقضأتىإذاولكن

شيئأجحدقدذلكمعلكف،الإسلامفيولدممنالأركانبجميععملمن

.(1)"كفرمنهتخرجهبدعةالإسلامفيوابتدع!والرسولبهجاءمما

فيالترغيبفيهاالتيبالأحاديثاستدلمنعلىردآ-السهسوانيوقال

للذكروميتأحيأ!سزيارتهتأكدبلندبفيصريحةأنهعلى!س،زيارته

يحتجلأنقابلةليستالأحاديثتلكأنتقدمفيماعرفتقد":-والأنثى

،المطلوبعلىدالغيرفيهابعضهاأنعل،الشرعيةالأحكاممنحكمعلىبها

.(2)"الوفاةذكرولاالقبرذكرفيهليسفإنه

!ح!!!!6!ح!

.(352-1/135)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(1)

.(87):عىدحلانالشيخوسوسةمنالإنسانصيانة(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

الرابعالمبحث

بعضهاوإما!لههاإماالشبهةدليلدلالةنقض

صاحبعليهبهاستدلماعلىالدليلبدلالةيتعلقفيمالهيتنئهأنينبغيمما

وذلكبعضها،أوكلهانقفالشبهةهووالأفضلالأولىهليعزفأن:الشبهة

وممانقضها،وعلىعليهاينبنيأوبهايحيطأوالشبهةعليهتشتملمابحسب

ذلك:يبئن

باطلةكلهاكانتإنالدليلفيالشبهةصاحبيدعيهاالتيالدلالةأن+

مافيهاكان!انكلها،النقفإليهاؤخهأجزاء:منتتكونولا،صحيحةغير

الباطل.منفيهامادونالحقمنفيهاماالنقفإلىوخه:باطلهووماحقهو

صحيحة:غيرباطلةوكلهاأجزاء،عدةعلىتشتملكانتإنالدلالةأن+

ئنتقىوقد،عليهمبنيةهيماإلىيوخهوقدفيها،ماأقوىالنقفإلىئوخهفقد

الباطل.منفيهاماعلىالنقفللدلالةإليهويوخهبعفأجزائها

ذلك:أدلةومن

بالشبهةذلكعلىوأتوا،المزتةلأنفسهماذعوالماوالنصارىاليهودأن

غيروهي،باطلةكلهاالدلالةوكانت،118:المائدة(أؤآحؤبمأدئر\شؤأ!مخق:فقالوا

بذنويبهميغدئبهمقيغ!قل:تعالىفقالكلها،عليهاالنقضجاءأجزاء؟منمركبة

ئتتثماؤمالأزعىؤآآلشمولئمتكؤطئزغآ!ث!يمنويعدبيتثئآ4يننتغعرخلقتمثريحئنآشرتل

.811:ئدةلماا9(لخصليآلةلهرلم
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الثاني:الفصل

الاثهم!سةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

آلتوتدآتهود!ؤقاتمئفقالوا:بالنقصوتعالىتباركاللهاليهودوصفولما

ووصفها،وعظمتهبجلالهيليقكمادثهثابتةصفةاليدوكانت،164:المائدة9(قغفودة

غقت!:تعالىفقال،وحسبالباطلةالدلالةبإبطالالنقضجاء؟باطلبالغل

.461:ئدةلمااا(ةآ!ثميئفقيمفمتس!وممتانياةيدتللوأقابماؤلعنوأكتمآيذ

ذلك:نماذجومن

فيآيةوجدناإنا:فقالآخرأمراادعىالجهمإنثم"أحمد:الإمامقال

!إتخا:اللهقول:فقالآية؟،أيفقلنا:،مخلوقالقرآنأنعلىتدلاللهكتاب

.مخلوقوعيسى،1171:الناء9(و!يختهءؤتلآ!ومسزتضتتمآئنجميتتىآتمميييح

تجرىلاألفاظعليهتجرىعيسى،القرآنفيالفهممنعكاللهإنفقلنا:

وهو،ويشربيأكلوغلاماوصبياوطفلامولودايسميهلأنه؟القرآنعلى

هوثموالوعيد،والوعدالخطاباسمعليهيجرىوالنهىبالأمرمخاطب

فينقولماالقرآنفينقولأنلنايحلولا،إبراهيمذريةومننوحذريةمن

منالمعنىولكن،؟عيسىفيقالماالقرآنفييقولاللهسمعغهل،عيسى

إلىآتقنهآؤ!يخئةبهتلآ!وممزعضتتمآتنجميتتىآئمممميح!لمتخا:ثناؤهجلاللهقول

فكان)كن(،:لهقالحينمريمإلىألقاهاالتيفالكلمة!171النساء:9(ضشتم

(نك)دافكان،ب)الكن(ولكناد)كن(،هوعيسىوليسب)كن(،عيسى

.(1)"مخلوقااد)كن(وليسقول،اللهمن

.(32-31):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

مخلوقالقرآنأنعلالآيةهذهمنالجهميبهااستدلالالتيفالدلالة

:()مقدمتانجزءانلها

الآية.في)كن(بالمرادهوالسحلأعيسىأن-1

.مخلوقوعيسى-2

.مخلوقاللهكلامإذأ:

لأمرين:الأولىالمقدمةإلىنقضهأحمدالإمامفوخه

المذعاة.الدلالةتلكفيالمذكورالباطلهيأنها-1

كلها.الدلالةسقطتأسقطتفلوبعدها،ماعليهابمييالتيهيأنها-2

ؤ1غبذ!:بقولهيحتجمنهؤلاءومن":تيميةابنالإسلامشيخوقال

لكيحصلحتىربكاعبد:معناها:ويقول،199:الحجر9(آل!عينتأيكحتئرتك

اعمل:بعضهمقالوربما.العبادةسقطتذلكحصلفإذا،والمعرفةالعلم

،العبادةعنكسقطتتصوفيحاللكحصلفإذاحال،لكيحصلحتى

تركاستحلوالحالالمعرفةمنمطلوبهحصولظنإذامنفيهموهؤلاء

...المحارموارتكابالفرائف،

،199الحجر:(أآلتعينتةيكحتئرتليؤ1غبذ!:تعالىبقولهاستدلالهمفأما

المؤمنينلعمليجعللمالثهإن:البصريالحسنقاللهم،لاعليهمفهي

وذلك،199الحجر:9(آلحعبتةيصكؤ1غبذزتذختئ!:قولهوقرأ،الموتدونأجلا

المستيقنين.منوهؤلاءالمسلمينعلماءباتفاقبعدهوماالموتهنااليقينأن

ات!و!:قولهإلى(آلئف!يدزتذمىقالؤأشقر!قاشلح!في!:قولهمثلوذلك
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الثافط:الفصل

الهمهمهةعلىالدليلبدلالةالمتحلقةالقواعد

لوهقافهذا،!74-24:المدنرأ(آفتعينأتتاخئئييىيرآلذيمخ!نكنزلط!يمآآتخايصينمحمخوضى

والزكاةالصلاةتركمنعليههمماعلىكانواأنهموأخبروا،جهنمفيوهم

أنهمومعلوم،اليقينأتاهمحتىالخائضينمعوالخوضبالآخرةوالتكذيب

الثهقالالذينمعيكونواولمالدنيا،فيبذلكمؤمنينيكونوالمالحالهذامع

)وهويوعدونماأتاهمأنهبذلكأراد!انما،14:البقرة9(فىيؤمؤن!ؤبآلأجر:فيهم

:أي،مفعولبمعنىفعيلكانوسواءفعيل،وزنعلى)يقين(و،...(اليقين

المفعولموضعوضعمصدزاكانأو،-والذبيحوالنصيحكالحبيب-الموت

مثالوأ...!1:النحل9(آدترآترأق+!:وقوله،111:نا!قل9(آدتوطققذا!:كقوله-

بهوعدماهواليقينبل،يختلفلاالمعنىالتقديرينفعلى؟-كثيرفإنه،ذلك

.(1)"الآخرةأمرمنالعباد

استدلالذيالدليلفيالمدعاةالدلالةكاملهناالإسلامشيخفنقض

الشبهة.صاحببه

!ح!!!!6!ح!

.(914-11/174)الفتاوىمجموع(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الخامسالمبحث

الشبهةصاحبأوردهالذينفسهالدليلمنالشبهةنقض

الأولالمطلب

ةس!ثلادليلفيالحقبيان

أقوىمنالشبهةصاحبأوردهالذينفسهالدليلمننقفالشبهةيعذ

عدةفيهيجتمعفإنه،-وأولاهاأقواهايكنلمإن-الشبهنقضرفيالمسالك

منها:،عظيمةمقاصد

النقليةالمعتبرةالصحيحةأدلتهوأن،العظيمالدينبهذاالإيمانزيادة.

مأ(والإجماعوالسنة)الكتابالأصيلةمصادره:ذلكفيسواء-والعقلية

ليس-(والعقلوالقواعد،،والسلفالصحابةوآثار)القياس،لهاالتابعة

اللهلقولمصداقأ،وصدقحقكلهابل،الوجوهمنبوجهباطلالبتةفيها

.!501:اءالإس9(ترذؤبآلحتيآنرتتة!ؤبآلخيئ:تعالىوركتبا

أنهمذعيأباطلهعلىالشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلأنبيان.

دليلأقوىهوبلله،لاعليهحجةحقيقتهفيهو؟عليهبهاستدلماعلىيدل

نقيفباطله.علىشاهدوأعظم،دعواهبطلانعلى

عنهخارجئيبأميردليلهنقضعلىيعترضقدالشبهةصاحبأن.

وأ،مرادهعلىيدلالدليلبأنكاذبةطمأنينةأو،الحقظهورمنخوفأإما-

دلالةنقضرفيكون؟-نقضهيمكنهملادليلأمعهبأنالحقلأهلإفحامأ
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الثافط:الفصل

الش!ةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

دحفشبقه،فيوأقوىلباطله،أدفعنفسهالدليلمنبهاستدلالذيدليله

به.اغتزلمنحقيقتهبيانفيوأظهر

جميعشأنوهكذا":فيقولالمسلكهذاتيميةابنالإسلامشيخيقزر

مانفسفيكان؟أنبيائهوكلاماللهكتبمنبشيءاحتجواإذاالضلالأهل

أنطقوماالمنزلةاللهكتبلعظمةوذلك،قولهمفسادعلىيدلمابهاحتجوا

بدفلاالصدور،فيلماوشفاءللخلقوبياناهدىذلكجعلفإنه،أنبياءهبه

الهدىمن-أجمعينوسلامهعليهماللهصلوات-الأنبياءكلامفييكونأن

الناسلكن،والكذبوالصدقوالباطلالحقبينبهالثهيفرقماوالبيان

تعالى:اللهأنبياءقبلمنلاأنفسهمقبلمنيؤتون

يفقهوهحتىالتدبرحقالأنبياءقالتهالذيالقوليتدبروالمكونهممنإما

ولفهموه.

ماببعضريؤمنواأن:مثلبعف،دونالحقببعضأخذهمجهةمنوإما

:النصارىعنتعالىقالكمابه،يؤمنوالمماجهةمنبعففيضلوندوناللهأنزله

قآغرئقابهءذ!روأضغاحظافئنئوأيحيثقهضتممخذنانصنهرى+آتالوأقاآلزلهيئويحنى!

.!41:المائدةأ(آققمخزقؤيرإكفغضاوآوةاتقدآئتتهم

عليهم،كذبتأقوالمنيقولوهلمماالأنبياءإلىنسبتهمجهةمنوإما

تستحقهمابغيروتفسيرها،الترجمةمنتستحقهمابغيرأقوالهمترجمةجهةومن

.-أجمعينعليهموسلامهالثهصلوات-الأنبياءكلامعليهدلالذيالتفسيرمن
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السنةلأهلالحامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

.(1)"مرادهمغيرعلىالأنبياءكلامتأويلفيضلمنأصلفهذا

منبهاحتجواماكلأننبين-والمنةالحمدودئه-ونحن":ويقول

حجةفلاعقليةأوالقرآنعلىالمتقدمةالكتبمنأوالقرآنمنسمعيةحجة

بللهم،لاعليهمحجةوالعقلالقرآنمعكلهاالكتببلمنها،شيءفيلهم

عليهمحجةنفسهفهوالمعقولومنعالأنبياءنصومنبهيحتجونماعامة

والموازينعالنبويةالنصوسائرمنيفسدهمامع،قولهمفسادمنهويظهر

عقلية.مقاييسهيالتي

تلكففي!الثهكتبمنالبدعأهلبهيحتجماعامةيوجدوهكذا

ذكركما،عليهمحجةبعينهاهيبلفيها،لهمحجةلاأنهيتبينعماالنصو

.(2)"القبلةأهلمنوغيرهموالأهواءالبدعأهلعلىالردفيذلكأمثال

:جانبانلهالشبهةصاحبأوردهالذينفسهالدليلمنونقفالشبهة

المطلب.هذافيعنهالكلاموموضع،الشبهةدليلفيالحقبيان:الأول

عنهالكلاموسيكون،الشبهةصاحبعلىالشبهةدليلدلالةقلب:الثاني

التالي.المطلبفي

الشبهة:دليلفيالحقبيانأما

صاحببهاستدلمعتبرصحيحدليللأينقفيىلكلملازلمفهو.

نألبيان،الدليلذلكنقفدلالةفيبهئبدأأنيحسنماأولوهو؟الشبهة

.(44-4/43)الصحيحالجواب(1)

.(2/38)السابقالمصدر(2)
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الثافط:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

دلالففيالحقوأن،عليهالشبهةصاحببهاستدلماعلىيدللاالدليلذلك

دلالةفيالحقبيانمجردفإن؟كثيرةأحيانفيبذلكيكتفىوقد،ذلكفيف

صحيحة.غيرباطلةالشبهةصاحبذكرهاالتيالدلالةأنبيانفيكافيالدليل

الدليلمنالدلالةلقلب-بعدفيما-عليهائرتكزالتيالقاعدةوهو.

صاحببهااستدلالتيالدلالةأنإثباتبعدإلاالدلالةقلبيتئملاإذ؟!سه

فيالحقبمتنإذايكونإنماوذلك،مقبولةولاصحيحةغيرالدليلمنالشبهة

صاحبعلىدلالتهفيبتدليليوتجديكادولا،الدليلعليهادذالتيالدلالة

الدليل.دلالةفيالحقبيان-بعدهأوقبلهإما-بذلكويقترنإلاالشبهة

ذلك:نماذجومن

ؤفيآلشخؤلبفيؤفؤآلتة!:ثناؤهجلاللهقولمعنىوإنما"أحمد:الإمامقال

علىوهو،الأرضفيمنوإلهالسمواتفيمنإلههو:يقول!3:الأنعام9(آلأز!ى

ولا،مكاناللهعلممنيخلوولا،العرشدونبماعلمهأحاطوقد،العرش

.(1)"مكاندونمكانفياللهعلميكون

:-مكانكلفياللهأنعلىالمعيةبآياتالجهميةاستدلالعلردأ-وقال

:وجوهعلىوهذا"

عنكما،الدفعفي:يقول!46:(أطهآخ!عم!إتق:لموسىثناؤهجلالثهقال

ضقنها(ألتةإثلصمخبهءلامخزنإذيهقولاتغارثتهماإدآثتكب!تالهت:وقال

!ثيزةميئةغبفقييتةيتهؤينم!!:لوقا،عناالدفعفي:يقول014:النوبة9

.(39):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

:وقال،عدوهمعلىلهمالنصرفي:يقول!249:البفرة9(آلصبريمنشغوآدتةآدتهئيبإ

عدوكم،علىلكمالنصرفي!35محمد:9(تعكئمؤ1دئةوتذلمح!إالىآلشذؤآشقآلاغدؤنتهنوأطز!

!ققخا:لوقا،فيهمبعلمه:يقول8011:النساء9(ؤهؤشعهغآدتهيتتتخفودنمن!ؤلآ:لوقا

162-16:الشعراءأ(ش!هديمغزبثمعىإنتالكل!لمذيمونإتامول!حآصخبتالآآتضعانيترءا

.(1)"فرعونعلىالعونفي:يقول

العلم،بمعنىعامةتكونأنهاهوالمعيةلآياتالحقالمعنىأن!فبتن

والتأييد.النصربمعنىوخاصة

!ح!!!!6!ص!

.(14-04):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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الثافط:الفصل

ةس!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

الثانيالمطلب

الفص!سةصهاحبعلىالهم!سةدليلدلالةقفب

ينتقلالشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلدلالةفيالحقتقريربعد

علىبهاستدلالذيالدليلأنبيانوهو:به،الشبهةلصاحبلهتللاماإلى

.دعواهعليهويفسدينقفباطله،عليهدليلنفسهفيهوساطله

المطلبفيتقريرهسبقكما-تتخلفولاتنخرملاكفيةقاعدةوهذه

فيالحالهوكماومستمرمطردبشكليوجدلاقدتطبيقهاأنإلا،-السابق

أهلمنأنوذلك،-مشهورةكثيرةأمثلتهاكانت!ان-السابقالمسلك

علىيقلبهاأندونفيهاالحقببيانالدليلبنقفدلالةيكتفيمنالعلم

شيخهعنالقيمابننقلهماوأعجبأحسنوما،قولهبخلافالشبهةصاحب

علىصحيححديثأوبايةمبطليحتجلاأنهألتزمأنا":قولهفيتيميةابن

.(1)"نقيفقولهعلىيدلماالدليلذلكوفيإلاباطله

المسلك:هذافيالنماذجأشهرومن

.4311:لأعرافا1(ترتقثن!:تعالمطقوله-1

يومرئهمالمؤمنينرؤيةينفونالذينالأهواءأهلبهايستدلالآيةفهذه

الرؤية.إثباتأدلةأعظممنإنهابل،عليهمدليلوهي،القيامة

:عديدةوجوهمنالآيةهذهمنالدلالةوبيان":!كالقيمابنقال

.(102)؟صالأرواخحادي(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثاق:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

لاماربهيسألأنعليهالكريمورسولهالرحمنبكليمئظنلاأنهأحدها:

...المحالوأعظمالباطلأبطلمنهومابلعليهيجوز

عليه،لأنكرهمحالاكانولو،سؤالهعليهينكرلم!ةالثهأن:الثانيالوجه

الموتىيحيكيفيريهأنوتعالىتباركربهالخليلإبراهيمسأللماولهذا

ينكرلمالسماءمنالمائدةإنزالربهمريمبنعيسىسألولما،عليهينكرلم

آمجظذآن!إيئ:وقالسؤالهعليهأنكرابنهنجاةربهنوحسألولما،سؤالهعليه

...!64:هود9(لخهلدآيحنتكون

إنيولا:،ترانيلا:يقلولم،(ترتقلق!:بقولهأجابهأنه:الثالثالوجه

و،تأملهلمنظاهرالجوابينبينوالفرق،رؤيتيتجوزولابمرئي،لست

الدارهذهفيرؤيتهقواهتحتمللاموسىلكنويرى،!ةأنهعلىيدلهذا

يوضحه:.تعالىرؤيفعنفيهاالبشرقوةلضعف

ترتني(فؤ!نقآشتقرم!اتهوقإنييل!جتآلىآنظز!ؤليهين!:قولهوهو:بعالرالوجها

هذهفيلهلتجليهيثبتلاوصلابتهقوتهمعالجبلأنفأعلمه،1143الأعراف:9

.؟ضعفمنخلقالذيالضعيفبالبشرفكيفالدار،

مكانه،مستقراالجبليجعلأنعلىقادر!هاللهإن:الخامسالوجه

كانتولو،الرؤيةبهعلقوقد،ممكنهوبل،مقدورهفيبممتنعهذاوليس

...ذاتهفيبالممكنيعلقهالمذاتهافيمحالا

،!431:(91!عراتجقلآفىتخالقثسلي!ققتامخلىرئه":!ةقوله:دسلساالوجها

يتجلىأنجازإذافإنه،وتعالىتباركرؤيتهجوازعلىالأدلةأئينمنوهذا
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الثافط:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

ىل.ووأن!ح!ف؟عليهعقابولالهثوابلاجمادهوالذيللجبل

وتعالىسبحانهفأعلم،؟نفسهويريهمكرامتهمدارفيوأوليائهورسلهلأنجيمائه

أضعف.فالبشرالدارهذهفيلرؤيتهيثبتلمإذاالجبلأنموسى

ومن،وناداهوناجاهوخاطبهإليهمنهكلمهقد!ةربهأن:السابعالوجه

فرؤيتهواسطةبغيرمعهكلامهمخاطبهيسمعوأنوالتكليمالتكلمعليهجاز

.(1)"بالجوازأولى

.0311:الأنعام9(لأتذر!هآلأبقنر!:تعالىوقوله-2

يومرتهمالمؤمنينرؤيةينفونالذينالأهواءأهل-كذلك-بهاستدل

علىوهي"،الرؤيةإثباتأدلةأعظممنإنهابل،عليهمدليلوهي،القيامة

امتناعها:علىمنهاأدذالرؤيةجواز

إنماالمدحأنومعلومالتمدح،سياقفيذكرهاإنماسبحانهاللهفإن

به،يمذحولابكمالالمحففليسالعدموأما،الثبوتيةبالأوصافيكون

بنفيكتمدحهوجودياأمراتفممنإذابالعدموتعالىتباركالربيمدح!انما

،الحياةكمالالمتضمنالموتونفي،القيوميةكمالالمتضمنوالنومالسنة

والصاحبةالشريكونفي،القدرةكمالالمتضمنوالإعياءاللغوبونفي

والشربالأكلونفي،وقهره!الهيتهربوبيتهكمالالمتضمنوالظهيروالولد

المتفممنإذنهبدونعندهالشفاعةونفي،وغناهالصمديةكمالالمتضمن

،وغناهوعلمهعدلهكمالالمتضمنالظلمونفي،خلقهعنوغناهتوحيدهكمال

.(981-971):صالأرواخحادي(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

ونفي،وإحاطتهعلمهكمالالمتضمنعلمهعنشيءوعزوبالنسيانونفي

يتضمنمحفلابعديميتمدحلمولهذا،وصفاتهذاتهلكمالالمتضمنالمثل

الكامليوصفولا،العدمذلكفيالموصوفيشاركالمعدومفإنثبوتيا،أمرا

آلأبصز(لأئذر!ة!:بقولهالمرادكانفلو،فيهوالمعدومهويشتركبأمير

المعدوملمشاركةكمالولامدحذلكفييكنلم؟بحالييرىلاأنه3.11الأنعام:9

جلالهجلوالربالأبصار،تدركهولائرىلاالصرفالعدمفإنذلك،فيله

ولايرىأنه:المعنىفإذأالمحف،العدمفيهيشاركهبمايمدحأنيتعالى

وأنهعظمتهغايةعلىيدللأئذرضةآلائضخز(!:فقوله،...بهئحاطولائدرك

هوالإدراكفانبه،يحاطبحيثيدركلالعظمتهوأنهشيء،كلمنأكبر

آتضقاني!ققغاترءا:تعالىقالكما،الرؤيةعلىزائدقدروهوبالشيء،الإحاطة

الرؤية،موسىين!فلم،162-61الشعراء:9(قاص!تمذ!نإتامولتحآصخبقالآ

اللهصلواتموسىفإنلمرئيون،إنا"لمدركونإنا":بقولهميريدواولم

كلوالإدراكفالرؤية،..."كلا":بقولهإياهمإدراكهمنفىعليهوسلامه

ولائعلمكمائدركولائرىتعالىفالرب،وبدونهالآخرمعيوجدمنهما

.(1)"بهئحاط

.(202):عىالأرواخحادي(1)

http://www.al-maktabeh.com



الثاني:الفصل

الش!ةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

أيضآ:النماذجومن

تختؤنؤتقذكن!تم!:تعالىاللهكقولاللهرؤيةأندعواكوأما":الدرميقال

.3411:عمرانآل9(شظرونؤآنتمرآتتموهققذتتقؤةآنمنقتليآئمؤت

برؤيةإقرارااحتجاجكلكانأنزلتوفيمالآيةهذهتفسيرعقلتقدفلو

،والقتالالقتلرؤية:ذلكوتفسير،عيانرؤيةكانتالرؤيةهذهلأنعيانا؟الثه

قومفيالآيةهذهنزلت!انما،لهيصبروافلمينظرونوهمبأعينهمرأوهفقد

فأراهم.ولنقاتلننصنعماليرينقتالاالثهأرانالئنفقالوا:بدرمشهدعنغابوا

ولم-اللهقالكما-مدبرينفولوابأعينهمإليهينظرونوهمعياناالقتالالثه

ققذتتقؤة\نيحنقتليآتمؤتتضئؤنوتقذكن!تم!:تعالىاللهفقال،عنهمفعفاللقتاليصبروا

.(1)"خفاءرؤيةلاعيانرؤيةهذافكان،1143:عمرانآل9(شظرونؤآنتمزآتتموة

!ح!!!!6!ص!

.(102-1/991)المريسيعلىالدارمينقضى(1)
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

السادسالمبحث

عليهئنيتماأومقذماتهابنقضالشبهةدليلدلإلةنقض

بعدإلابهالاستدلاليمكنهلالكن،بدليلالشبهةصاحبيستدلقد

يبنيوقد،الدليلخارجمنعقليأونقليآخربأمبرويربطهادلالتهيبنيأن

جملأيذكربحيث،مركبة)مقذمات(وعباراتجملعلىبالدليلاستدلاله

والثالثة،الأولىعلىمبنيةمنهاالثانيةالجملةبعفوتكونعلىيترتببعضها

وهكذا....الثانيةعلى

بكليهما:أووجهينبأحدالشبهةنقفدلالةيكون:الحالهذهمثلففي

الآخر،الدليلعلىالشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلبناءإبطال:الأول

بينهما.والربطالعلاقةوجودوإبطال

يكتفىوقد،الدلالةفيالشبهةصاحبذكرهاالتيالمقدماتإبطال:الثاني

فتبطليتوشعوقدبعدها،التيالمقدماتكلعليهاتقومالتيالمقدمةبإبطال

كلها.المقدمات

الوجهين:أحدفيهؤجدمانماذجومن

بالبقيعأصحابهقبوزحووبزيارتهاستدلمنعلىردأ-السهسوانيقال

وو!ك!خروجهصحوقد":فقال!ر،قبرهلزيارةالسفرمشروعيةعلىوأحد،

قبيرلزيارةالانتقالمشروعيةثبتفإذاوبأحد،بالبقيعأصحابهقبورلزيارة

إنماالمذكوربالحديثالثابت:أقول":-"أولىالشريففقبره!روقبرهغير
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الثاني:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

والانتقالأحد،ينكرهولا،للزيارةالسفردونهوالذيالانتقالمشروعيةهو

.(1)"بثابتليسوهوالسفرهومشروعيتهتنكرالذي

حى،قبرهلزيارةالسفرمشروعيةعلىالاستدلاليريدالشبهةفصاحب

إلابهالاستدلاليمكنهولموأحد،بالبقيعأصحابهقبوز!بزيارتهفاستدل

عامأانتقالأوجعله،للزيارةالانتقالوهو:،ادعاهآخرأمرعلىبناهأنبعد

الحديثبهربطالذيالمعنىذلكإلىنقضهالسهسوانيفوخه،صورهكليشمل

الحديث-فيواردهوكما-مفالمرادبأنونقضه،(الانتقالعموم)وهو

انتقفاستدلالوبذلكسفر،منهيكونلاالذيوهو،مخصوصانتقال

الحديث.بدلالةالشبهةصاحب

معآ:الوجهانفيهاجتمعماأظهرومن

تعارضفيالرازيوضعهالذيالقانونتيميةابنالإسلامشيخبهنقضرما

العقل:علىالنقلوتقديم،والنقلالعقل

:الأولالوجهفمن

."والنقلالعقلتعارضإذا":الرازيقال

و)العقل(ب)النقل(المرادوهو:،خارجيأمرعلىمبنيةالجملةفهذه

والنقل.العقلبينالتعارضوجودإمكانعليهبنىثمالرازيفهمهالذي

المرادعناستفصلأن:العبارةهذهالإسلامشيخبهنقضرمماولذلك

إمكانعلىيدللهماالصحيحالمعمىيكونأننقضثم،(و)العقل(ب)النقل

.(89):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ومما،-الرازيادعاهكما-النقلأصلهوالعقلأنعلىأوبينهماالتعارض

:-بالعقليتعلقفيما-ذلكفيقاله

له:فيقال"

.؟الغريزةبتلكاستفدناهاالتيالعلومأمفينا،التيالغريزة:هنابالعقلأتعني

علماليستالغريزةتلكلأن؟تريدهأنويمتغعتيرذه،فلم:الأولأما

،كالحياةسمعيأوعقليعلمكلفيشرطوهي،النقليعارضأنيتصور

فيشرطوالغريزةفالحياةله،منافيايكونأنامتنعالشيءفيشرطاكانوما

فيشرطأيضاوهيلها،منافيةتكونأنفامتنعوعقليها،سمعيهاالعلومكل

منافيةتكونأنفيمتنع،-علماتكنلموإن-بالاستدلالالحاصلالاعتقاد

له.معارضةله

الحاصلةالمعرفة:-وأصلهالسمعدليلهوالذي-بالعقلأردتوإن

بالعقل:

للسمعأصلايكونبالعقليعرفماكلليسأنهالمعلوممن:لهفيقال

بصحةوالعلمتحصر،أنمنأكثرالعقليةالمعارففإن؟صحتهعلىودليلا

العلومكلوليس!ه،الرسولصدقيعلمبهماعلىيتوقفأنغايتهالسمع

تعالىاللهأنبهيعلمبمايعلمذلكبل!ك!وو،الرسولصدقبهايعلمالعقلية

كانوإذاذلك،وأمثالبالآياتللرسولوتصديقهالصانعإثباتمثلأرسله

بالسمعالعلمتوقفبمعنىلا،للنقلأصلاالمعقولاتجميعتكنلمكذلك

منكثيرعندسيمالاذلك،بغيرولا،صحتهعلىالدلالةبمعنىولاعليها،

وأأصحابهمنوكثير،قوليهأحدفيكالأشعري-أكثرهمأوالإثباتمتكلمة
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الثافط:الفصل

الاثمهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

:يقولونالذين-وافقهمومنبعدهومنالجوينيالمعاليأبيكالأستاذأكثرهم

الرسولتصديقمجرىتجريالتيالمعجزاتظهورعندالرسولبصدقالعلم

العقليالعلممنالرسولبصدقالعلمعليهيتوقفمافحينئذ.ضروريعلم

قدكما-متنوعةكثيرةطرقلهالرسولبصدقالعلمأنمعيسير،سهل

للسمعالمعارضكانفإذاذس!يحو،-الموضعهذاغيرفيعليهالكلامبسط

قدحافيهالقدحيكنلمعليهالسمعبصحةالعلميتوقفلاماالمعقولاتمن

فيقدحابعفالعقلياتفيالقدحوليس،واضحبينوهذا،السمعأصلفي

منيلزمولاجميعها،فيقدحاالسمعياتبعضفيالقدحليسأنهكماجميعها،

بعفالسمعياتصحةمنيلزملاكماجميعها،صحةالعقلياتبعضرصحة

معرفتناعليهاتبنىالتيالمعقولاتصحةمنيلزمفلاوحينئذجميعها،صحة

عنفضلاتلك،فسادهذهفسادمنولا،المعقولاتمنغيرهاصحةبالسمع

المعقولاتصحةمنيلزمإنه:يقالفكيف،للسمعالمناقضةالعقلياتصحة

يعلمبهمافإن،!؟للسمعالمناقضةالمعقولاتصحةللسمعملازمةهيالتي

بالسمعالعلميوجدلابالسمعللعلملازمبهإلاالسمعيعلمولاالسمع

للسمعوالمعارض،بالسمعالعلميستلزمبهوالعلمله،ملزوموهو،بدونه

ثبوتالشيءملازمثبوتمنيلزمإنه:عاقليقولفهلله،منافلهمناقضر

.؟ومعارضهمناقضه

فيمتماثلاواحدنوعاكلهاالعقلياتجعلالقولهذاصاحبولكن

لالهالملازمبعضهاصحةيستلزمإنماالسمعأنومعلومالفساد،أوالصحة

حقمنهعقلياتيسمىماأنعلىمتفقونوالناسله،المنافيالبعضصحة
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافكا:الباب

والبدعةايأهواءأهلشبهنقضفي

بهللعلملازمفهووموجبابالسمعالعلمفيشرطاكانوما،باطلومنه

صحتهفيشرطابعينههويكونأنيمتنعفإنهالمناقفله،المنافيبخلاف

تقديممنيلزملاأنهفئبتمناقفا،يكونلاالملازمفإنلثبوته،ملازما

.(1)"أصلهفيالقدحالجملةفيمعقولإنهيقالماعلىالسمع

الثافا:الوجهومن

والنقل-العقلبينالتعارضوجودإمكانادعىأنبعد-الرازيأن

تقديممعآ،إلغاؤهمامعأ،والنقلبالعقلالعمل:رباعيةذلكبعدالقسمةجعل

الأولىالثلاثةالأقسامأبطلوقد،النقلعلىالعقلتقديم،العقلعلىالنقل

الرابع.بالقسمالعملهوالواجبأنإلىذلكبعدليصل

المقدمةمنذكرهماعلىالنقلعلىالعقلتقديموجوبهناالرازيفبنى

فيوالنقلالعقلبينالتعارضوجودعندالأقسامحضروهي:،قبلهالتي

ذكرها.التيالأربعةالأقسام

بنقضالرازيإليهتوصلالتيالنتيجةتيميةابنالإسلامفنقفشيخ

مسقمغيرالتقسيمأنفبتن،التقسيمحصر:وهيعليها،اعتمدالتيالمقدمة

ذلك:فيقالهومما،عليهئييمايصحلمالتقسيميصحلموإذ،مستقيمولا

منإذ،الأربعةالأقساممنذكرتهفيماالقسمةانحصارنسلملا:يقال"

:أخرىوالسصيتارةالعقلييقذم:يقالأنالممكن

قذم.قطعيا:كانفأيهما

.(19-1/98)رضلتعاادرء(1)
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الثاني:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

.التعارضفيمتنع:قطعيينجميعاكاناوإن

.المقدمهوفالراجح:ظنيينكاناوإن

وأمطلقاالسمعيأومطلقاالعقليتقديممنلابدأنهالمدعيفدعوى

منليسقسمهنابل،باطلةدعوى؟النقيضينرفعأوالنقيضينبينالجمع

.(1)"فيهريبلاالذيالحقهوبل،ذكرناهكماالأقسامهذه

!ح!!!!6!ص!

.(1/78)رضلتعاادرء(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفي

السابعالمبحث

إليهاالاحتمالبتطرقالشبهةدليلدلالةنقض

عليهاتوزدأن:الشبهةصاحببهيستدلالذيالدليلدلالةبهتنقضرمما

صاحببهاستدلالذيالمعنىذلكعلىدلالتهاتنفيالتيالاحتمالات

به.القطعسبيلعلىالشبهة

ادعاهاالتيالدلالةإضعاف:-عزيزةفائدةكونهامع-لذلكفائد؟وأدنى

؟دلالاتعدةيحتملالدليلكانإذاأنهببيانوذلك،الدليلفيالشبهةصاحب

غيرها؟،دونالقطعسبيلعلىلإحداهايستدلأنالشبهةلصاحبسؤغالذيفما

صحةغيرهودعوىذكرهاالتيالدلالةصحةدعواهبينذلكفيفرقلاإذ

الاحتمالاتكونذلكإلىأضيفلوثم،الدليلذلكيحتملهالذيالاحتمال

لهذاماغيمالشبهةصاحبذكرهاالتيالدلالةمنأقوىتكونقدئذكرالتي

الذيالصحيحالاحتمالببيانذلكأئبعوإذا،والقوةالوجاهةمنالمسلك

النقف.فيوأقوىأولىذلككانالأدلةلهتشهدأونفسهالدليلعليهدل

:الأخرىالعلومفينظائرلهالمسلكوهذا

خيهمولاكذبهأوبصدقهيمطعولمالمجهولخبرزذ:الحديثأهلفعند.

:الاحتمالانفيهيستويبحالهأوبعينهللجهللأنه؟قبولهولامطلقأحديثهبرد

الآخر)1(.علىلأحدهمامرخحولا،والغفلةوالضبط،والكذبالصدق

.(2/132)المنيرالكوكبشرحانظر:(1)
http://www.al-maktabeh.com



الثافط.الفصل

الهمم!سةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

معنيينيحتملالذي-بالمجملالعملعندأنه:الأصولأهلوعند.

المعانيلأحدمرجحاتأوقرائنهناكهلأولأ:ينظر:-السواءعلىفأكثر

القاعدة":القرافيقال،(1)هبالاستدلالتركوإلابها،عملوجدتفإنأولا؟،

صارال!واءعلىاحتمالينمختملاكانإذاالشرعصاحبكلاتمأن:الثانية

.(2)"الآخرمنأولىأحدهماعلىخفلهوليسفخقلا،

الدليلدلالةعلىتوزدالتيالاحتمالاتأنمعرفةهنا:المتعينمنأنهإلا

يكونوبدونهما،شرطانفيهايجتمعأنيجبالشبهةصاحببهاستدلالذي

وهما:لها،وزنلاساقطةالاحتمالاتوتكونضلالأ،أوخطأالاحتمالاتالراد

قويةاحتمالاتالدليلدلالةعلىتوزدالتيالاحتمالاتتكونأن:الأول

تكونأنلاواعتضدت،القرائنبهااحتفتقد،-نفسهافي-معتبرةصحيحة

علىمبنيةأوضعيفةأونفسهافيمقبولةغيركانتسواء-احتمالاقيأي

الدارمي:قالكما،البدعأهلصنيعهوذلكفإن،-والفرضالظنمجرد

اجتهادتعالىاللهصفاتفييجوزلاأنههذاكتابكصدرفيأيضا"وادعيت

بهتتخطىاجتهادكقباحةمنحتى،الرأيأقبحفيهاتجتهدوأنت.الرأي

فييحتمللاأنهكتابكفيتذكرأؤلم،!الخطأإلىوالصواب،الباطلإلىالحق

مأأنتأمصيبتدريلابمافيهتخوضفكيف،؟فقطالصوابإلاالتوحيد

وهو،ويصيبيخطئوالظن،بالظنالتوحيدتفسرنراكماأكثرلأن،مخطئ

كذا،صفاتهفيويحتملتفسيرا،كذاويحتملكذا،تفسيرهفييحتمل:قولك

.(8)صالفقهأصولفيمذكرةانظر:(1)

.(3/263)الفروقأنواءفيالبروقأنوار(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

عندطنوالاحتمالوكذا.كذاكلامهفيويحتملذلك،خلافويحتمل

ألواناصفاتهمنصفةفيدثهتدعيحتى،مبينغيرورأي،يقينغيرالناس

فتختاره،ذلكمنالصوابعلتقفلايحتملها،أنهكثيرةووجوهاكثيرة

.(1)"؟صفاتهتجهلدائبوأنتالتوحيدصوابإلىالنالهم!تندبفكيف

بدليلالمستدل":تيميةابنالإسلامشيخيقولالشرطلهذاالتقعيدوفي

وينفيه،الاحتمالاتمنالجهالبقلوبيخطرقدماكليذكرأنعليهليس

ريبولاينقدح،ماالاحتمالاتمنينفيأنعليهوإنماله،نهايةلاهذافإن

فيالسببهوهذاولعل،الأحوالباختلافيختلفالاحتمالاتانقداحأن

غيرهيحتاجمالاينفيهاالتيالاحتمالاتمنالأدلةفييذكربعفالناسأن

التيالفاسدةوالمعارضاتالأسولةأنكما،لهضابطلاهذاولكن،ذلكإلى

الخواطربابمنهذافإنلها،نهايةلاالأدلةعلبعفالناسيوردهاأنيمكن

وألناظرذلكمثلوقعإذالكن،تعالىاللهإلاأحديحصيهلاوهذا،الفاسدة

وإرشادهلخلقههدايففإنذلك،فسادلهيبينماالهدىمنييسرالثهفإنمناظر

قصدالهوطلبهمالهدىقبولهموبحسبذلكإلىحاجتهمبحسبهولهم

.(2)"وعملا

القوةفيمساويةالدليلدلالةعلىتوزدالتيالاحتمالاتتكونأن:الثاني

إماالقوةأوالمساواةوتكون،أقوىأو،الشبهةصاحبذكرهاالتيللدلالة

أضعفاحتمالاتتوزدأنيصحفلا،أخرىأدلةباعتبارأونفسهالدليلباعتبار

.(2/798)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(2/36)التعارضدرء(2)
http://www.al-maktabeh.com



الثائ:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

بالأضعف.يعازضلاالأقوىلأن؟الشبهةصاحبذكرهاالتيالدلالةمن

فييقدحلاالمرجوحالاحتمال":القرافيقالالشرطلهذاالتقعيدوفي

التخصيميىاحتماليلتطزقيكفهاالعموماتدلالةل!قطتوإلاالففظ،دلالة

والاشيرافيالمجاراحتقاللتطرقيال!معئةالأدلةجميعدلاتةتسفكابلإليها،

يوجمبالذيالاحتمالأنحينئذفتغتن،باطلذلكلكن،الألفاظجميعإلى

.(1)"فلاالمرجوحأفا،المقاربأويوا!ملاالاحتمالهؤإنماالإجماذ

المسلك:هذااستعمالفيهايكثرالتيالأبوابومن

المتشابهوصفأسبابمنفإن:والسنةالكتابفيالمتشابهأبواب.

تركيبهأووضعهأصلفياللفظاحتمال-سابقموضعفيتقدمكما-بذلك

منبدليليالشبهةصاحباستدلفلو،معنىمنأكثزبعفاستعمالاتهفي

الأخرىالمعانيعليهدتأولي؟يهواهالذيالمعنىعلىدلالتهوقضرالمتشابه

الدليل.ذلكيحتملهاالذي

تعالى:قولهمثلفيالواردة)جعل(بكلمةالجهميةاستدلال:أمثلتهومن

)جعل(أن:بدعوى؟مخبوقالقرآنأنعلى13:الزخرف9(تاعريياقزةإتاجعقتنما!

خلق.:بمعنى

الأخرالمعانيعليهاأوردبأن،الدلالةهذهأحمدالإمامعليهمفنقض

الثه:قالفإذا":وقالوالتصيير،كالتسمية،العربلغةفيالكلمةتحتملهالتي

.(3/263)الفروقأنواءفيالبروقأنوار(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

حجةفبأي)خلق(؟معنىغيرعلى)جعل(:وقال)خلق(،معنىعلى)جعل(

.(1)")خلق(؟معنىعلى)جعل(:الجهميقال

لاالمجتهدوفعل":القيمابنقال:المجزدةوالأئمةالصحابةأفعال.

رجوعأوتأويلأوغفلةأوسهولاحتمال،-الصحيحعلى-قولهعلىيدل

.(2)"انتبهلهنبهفإذا،مفسدتهيعلمولاالشيءالرجليفعلماوكثيرا،ونحوه

الفلاسفةمنوالبدعةالأهواءأهليستعملهاالتيالمتشابهةالألفاظ.

والصوفية:الكلاموأهل

وقوعالصفاتإثباتمنيلزم":قولهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

قلنا:،"ممكنةالحقيقةتلكفتكونالإلهيةالحقيقةفيالكثرة

لاحتمال؟يلزمفلا:خارجيسببإلىالحقيقةتلكاحتياجبهعنيتمإن

لذاتها.الواجبةالذاتإلىالصفاتتلكاستناد

الذاتتلكعلىثبوتهافيالمخصوصةالصفاتتوقفبهعنيتم!ان

.(3)"؟المحالفأين،نلتزمهممافذلك:المخصوصة

ماعلىبهاللاستدلالوالبدعةالأهواءأهلبهايتفردالتيالتقسيمات.

السابق.المبحثفيذكرهسبقكما:والسنةالكتابيخالف

.(24-22):عوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:(1)

.(9/462)داودأبيسننعلىالقيمابنحاشية(2)

.(2/131)الجهميةتلبيسبيان(3)
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الثائ:الفصل

الاث!هةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

الثامنالمبحث

الشبهةصاحبإليهذهبماإلىسبقبمنالمطالبة

الشبهةعلىاستدلإلهفياذعاهماقفميمن

لكن،يراهمايذعيأحل!فكلنفسها،فييضبطهاضابطلهاليسالدعاوى

تصخماإلىاستنادهاهو:ووجاهتهاوقؤتهاوقبولهاالدعوىصحةفيالشأن

فييذعيأنأحل!لكلكانذلكيكنلمولو،معتبرةصحيحةضوابطوفقبه

الرسالاتلبطلتبل،الشريعةأمورمنشيءللناساستقامومايشاء،مااللهدين

السماوية.الكتبوتركتالشرائعوأهملت

دلالضهأنوادعىبدليلي،والبدعةالأهواءأهلمناستدلفمن؟ولذلك

،دعواهبهيصححبمامطالبته:استدلالهينقضماأقوىمنكان؟باطلهعلىتدذ

ريحوأقاويلكم":الدارميقالكمابشيء،ليستمجردةدعوىكانتوإلا

مستفيفثابتبأثرفيهاتأتواأنإلاشيء،منهاأحدايلزمولابشيء،ليست

.(1)العنهمرويناماكاستفاضةالأمةفي

الشبهةصاحبإلىالمطالبةتوخهت:بالدلالةيتعلقهناالأمركانوحيث

الأمريخلوفلا،الدليلذلكفيادعاهاالتيالدلالةقفمإلىسبقهمنيذكربأن

الاتية:الحالاتإحدىمن

.(97):عالجهمية)1(الردعلى
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

نقضفيكافيأذلكفيكون،الفهمذلكإلىسبقهالبتةأحدأيذكرلاأن:الأولى

.المسلمونعليهأجمععماوالخروجالشذوذفيوإغراقهحجتهوسقوطدعواه

تذاةتل!:تعالىاللهقولفيالمريسيأيهادعواكوأما":الدارميقال

مقتور،ورزقموسعرزق:رزقاه"تفسيرهما:فزعمت،164:المائدةا(قئس!ويماني

خرجتفقد،رزقاه:-عندك-(تذاة!:فقوله."حرامورزقحلالورزق

لغاتجميعومنالفقهاءيفقههماحدمنأوكلهاالعربيةحدمنالتأويلبهذا

،؟والفارسيةبالعربيةالعلمأهلمنرويتهوعمنتلقفتهفممن،والعجمالعرب

العلمأهلمنأحدانعلمولا،عربيولاعجمييعقلهلابمحالجئتفإنك

منقأثرههذاتفسيركفيصادقاكنتفإنالتفسير،هذاإلىسبقكوالمعرفة

.(1)"المدلسينمن-بهماكفركمع-فإنكوإلا،عربيةصاحبأوعلمصاحب

إليهئلتفتولاذلكفيلهيؤقيلاممنويكون،سبقهمنيذكرأن:الثانية

العامة:التحقيقعندبهموالمراد،ذلكفهمواالمسلمينأنيدعيكمنفيه،

.لدعواهولالفهمهقيمةفلا،ونحوهموالحفال

،؟"الأعظمالسواد"من:الجهالسألتلو":راهويهبنإسحاققال

وطريقه،ه!ك!النبيبأثرمتمسكعالمالجماعةأنيعلمونولا،الناسجماعةلهتمالوا:

.(2)"الجماعةتركفيهخالفهومن،الجماعةفهووتبعهمعهكانفمن

.(422-1/142)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(2دلا9/9)الأولياءحلية!لا()
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الثافط:الفصل

الشهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

والبدعةالهوىفيشاكلفعلىهوممنويكون،سبقهمنيذكرأن:الئالثة

مثله،كانمنإلىفيهايستندلأنهلها؟قيمةلاساقطةدعواهفتكون:والمذهب

الدلالة.تلكفيدعواهمإلىسبقهممنيذكروابأنأصلأمطاتبونوكلهم

يعني:أبالحديثأقررت:-المريسيأيها-لكفيقال":الدارميقال

الحديثفأخذ،الثهرسولعنوثبتهأالآخرةفيرتهمالمؤمنينرؤيةحديث

ولخصه،فأوضحهبالحديثالتفسيرقرنقداللهرسولأنيقابحلقك؟

رؤيةأنهفأخبرمقالا،فيهلمتأوليدعلمحتىواحد،إسنادجميعايجمعها

فيهفالتفسير،-مشبهةبجهلكتسميهمالذينهؤلاءتوهمكما-نصاالعيان

تأثرهأثرغيرمنالرسولفسرمابخلافتفسرهوأنت،الحديثمعمأثور

تفسيريتركالأغوياءمنغويوأيالأشقياءمنشقيفأيمنك،أعلمهوعمن

الكتابناطقيصدقهالذيالعلماءعندالمعقولبحديثهالمقرونالثهرسول

.(1)"وأضلمنكأجهلهوعمنإلاتأثرهلاالذيالمحالتفسيركيقبلثم

عنوكنيت،صفوانبنجهمتأولكماالعرشفيتأولتوكذلك":وقال

آنغستثي(خ!آ!تصتؤئ:قولهتفسيرأن:باسمهتصرحولموزعمائكبعفعلمائك

هذاعفرويتالذيهذاأنظهريكبينمنتيري،عليهاستولى45إ::الأعراف1

لكفسرناوقدالسفهاء،أحدأنهحولكمنيدريولاالعلماء،أحدالتفسير

منوبعدهالمذهبهذااستحالةفيهلكوبيناالكتابهذاصدرفيتفسيره

هوالعلماءأمن:نعرفهحتىالمفسرهذارأسعنفاكشف،والمعقولالحق

.(1/036)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

.(1)"مفأخبثهوعفنأوالمريسيعنإلاتأثرهلافإنكالسفهاء؟،منأم

دعواهفئعاقل،المعتبرينالعلمأهلمنويكون،سبقهمنيذكرأن:الرابعة

نقفاستدلالفيالسنةأهل)منهجمبحثفيذكرهاسبقالتيبالمسالك

ومن،(الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهل

جمهورمخالفةوعدم،العالمذلكإلىالإسنادصحةبإثباتيلرمأن:ذلك

ذلك.وغير،لهالعلماء

المعنىعلى-مجاهدعنصحتلوهذهدعواكملأن...":الدارميقال

صحتقدالتيالآثارهذهمعإليهالقوذمدحوضأكان-إليهتذهبونالذي

وأصحابهاللهرسولآثاروتركغ،...التابعينوجماعةوأصحابهالثهرسولعنفيه

منالمشتبهاتباعأنفسكمألزمتمفكيف،...؟مذهبكمخالفتإذوالتابعين

وأصحابهالثهرسولآثارعمنالمنصوالصحيحوتركتموحدهمجاهدآثار

.(2)"...الحقعنوشذوذريبةمنإلاالتابعينمنمجاهدونظراء

ورث!!!6!ص!

.(155-1/055)المريسيعلنقفالدارمي(1)

.(129-128):عرالجهميةعلىالرد(2)
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الثافط:الفصل

ةك!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

التاسعالمبحث

الاستدلإلفيالواقعوالضدليسالضلبيسبيان

دلال!هاأوالشبهةبدليل

:البابهذافيالمتقزرةالقواعدمن

بالباطل،الحقوخلطالاشتباهمنفيهالماإلابذلكشقيتماالشتهأن.

وفيهاإلاشبهةمنفما،142البقرة:9(بآلتطليأئحفؤلاتئبس!وأ!:تعالىقالكما

وتدليس.تلبيس

علىمعتبرصحيحبدليليالاستدلاليمكنهملاوالبدعةالأهواءأهلأن.

وبدعتهموهواهمحقا،إلاتكونلاالصحيحةالأدلةلأنوبدعتهم؟هواهم

التلبيسمنبشيءإلابهاالاستدلالإلىسبيللهمفليسحقا،ليستباطل

والتدليس.

التلبيسببيانالشبهةصاحبادعاهاالتيالدلالةئنقض،عليهوبناء

جهتين:منالشبهةصاحبمنفيهاالواقعوالتدليس

حتىبهقامالذيوالتلبيسوالتدليس،الدليلمعتعاملهطريقة:الأولى

منها:جدأ،كثيرةصورلهوهذابه،الاستدلاليمكنه

المحكم،دونالمتشابهتتتعأنبعدجاءإنمابالدليلاستدلالهيكونأن.

له.تشهددلالتهأنادعىثم

إغفالهبعدجاءإنماقولهعلىيدذقدالذيبالدليلاستدلالهيكونأن.

بعينها.المسألةتلكفيالواردةالأخرىالأدلةإهمالهأو
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الهممنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

)كالحديثالدليلصحةدعواهفيأولأودلسلتسقديكونأن.

يصخ.لادليلالأمرواقعفيوهو،بهاستدذثم،(والإجماع

الخاصةكالسنة،الشرعأمورعلىبهالاستدلاليصحلابمايستدذأن.

عمومأ.ص!+النبيسنةمنكونهامستغلأ،الجبفيةأفعالهمنكانتأو!وبه

حتىبهقامالذيوالتلبيسوالتدليس،الدلالةمعتعاملهطريقة:الثانية

منها:صور،لهوهذا،وبدعفهواهيوافقكما!اظهارهعرضهايمكف

وضعهافيبعفألفاظهكونمستغلأ،يحتمللاماالدليليحقلأن.

.ادعاهالذيالمعنىعلتدلقدالعاماللغوي

يصح،لمإليهالسندلكنبهاقالأوبها،يقللممنإلىالدلالةينسبأن.

العلم.أهلبهاقالقدالدلالةتلكأنادعىثم،كلامهبترأو

دلالةأنهاموهمأ،والشروطالأركانمكتملةغيربدلالةيستدلأن.

.معتبرةع!حيحة

مواضعهافيذكرهاسبقجدا،كثيرةنماذجهالمسلكهذاأنيظهروبذلك

قبل:منيذكرالماللذينالنموذجينبهذينهنافأكتفي؟البحثهذامن

فيمانفسهعلىناقفمأالأولمذهبهإلىالمعارضعادثمدا:الدارميقال

قالواإن:فقالوالمريسيجهمببعفكلامفاحتج،الأولىالمسألةفيتأول

مكانوفيمكاندونمكانفيحلولاأردتمإن:لهمفالجواب،؟اللهأين:لك

لامكانوبكلالعرشعلىلأنهذلك؟عنالمتعاليفهوالمخلوقونيعقله

.(أين)بيوصف
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الثافط:الفصل

الاثص!سةعلىالدليلبدلالةا!لتعلقةالقواعد

وتلبيسمنككلفةفهذه"كالمخلوق":قودكأما:المعارضلهذافيقال

بآياتالمؤمنونالمخلوقونيعقلهبمكانولكنهالعلماء،منأحديقولهلا

وعلمه،الأمكنةمنسواهامادونالسابعةالسماءفوقالعرشعلىوهو،الثه

ولمبالتهيؤمنلمبذلكيعرفهلممن،مكانكلفيهووبمنمكانبكلمحيط

.(1)"يوحدومنيعبدمنيدر

مصدقا،منهسلفلماكالمعتذرآخربكتابالمعارضقفىثم":وقال

فيلنفسهالرعاععندينالأنيريدلبعضمكذبا،ضلالاتهمنسبقلبعفما

حجة،بعدحجةنفسهعلىأقامبلعذرا،بهينلفلمعذرا،وسقطاتهزلاته

ازدادماالباطلوكذا،جرمهمنأعظمكتابهفيبهااحتجالتيحجتهوكانت

فادعىإخراجا،ضمائرهمنخفيولمااعوجاجا،ازدادإلااحتجاجالهالمرء

الثهأنهيعنيفهومخلوقغيرقالومن،مبتدعفهومخلوقالقرآنقالمنأن

غيرإنهإصابتهبعدقالإنثم،مصيبفهواللهغيرهوقالومنكافر،فهو

فهوجسممنخرجإنهقالوإن،مخلوقغيرإنهقولهفيجاهلفهومخلوق

غيروالقول،المتكلمغيروالكلام:قالكافر،فهومنهجزءإنهقال!انكافر،

معنى.لهمنهماواحدكلوالقارئوالمقروءوالقرآن،القائل

أحدثتولاعذرا،الأخيرهذابكلامكأثبتما:المعارضلهذافيقال

وتخليطوتدليسبتمويهمخلوقأنهوأكدتحققتبل،توبةبهضلالتكمن

.(085-1/075)المريسىعلالدارمىنقض(1)
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الهمهمنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةاثماهواءأهلشبهنقضفط

فسنرده،التمويهبعضيعقللامنعلىموهتقدكنتوإن،وتلبيسمنك

تنبيه:إلىاللهشاءإنذلكمن

عربييشكلافإنهلا:القائلغيروالقولالمتكلمغيرالكلام":قولكوأما

.سواهذواتهممنيخرجوالقائلالمتكلممنوالكلامالقولأنعجميولا

تأكيدمنكفهذا:"أصابفقداللهغيرالقرآنأنزعممن":قولكوأما

ثم،مخلوقودعوانادعواكفيالثهغيرشيءكللأن؟مخلوقبأنهوتحقيق

،"كفرفقد":مرةوقلت،"جهلفقدمخلوقغيرقالمن!:فقلتأيضاأكدت

هذا.منالمخلوقفيأوكدتوكيدفأي

؟"مبتدعفهومخلوقإنهقالمن":بعفكلامكفيفقلتراوغتثم

غيرقالمنكانإنلأنه؟يعلمونلاالذينالجهالعلىوتدليسامنكتمويها

فقولكمؤمنا،عالماعندكمخلوققالمنكانكافراجاهلاعندكمخلوق

منحولكمنبهترضيأنتريدأنكغير،مذهبكفيلكينقاسلامبتدع

الأغمار.

كذلك،يقالفليس:"كافرفهوجسممنخرجأنهزعممن":قولكوأما

منخرجأنهنشكلاأناغير،-ادعيتكما-بهيتفوهأحداسمعتأراكولا

وفضولخرافاتواللسانوالفمالجسموذكر،سواهمندونوتعالىتباركالله

المتكلم.منيخرجالكلامأنأحديشكولاديننا،فينكلفهلمعنامرفوعة

أحدارأيناوما،الفضولتلكمنأيضافهذا:"منهجزءإنه":قولكوأما

المتكلم،صفةوالكلام،وتعالىالوصفهذاعنجلوالأعضاءبالأجزاءبصفه

الخالقمنالكلاميشبهولاوالبصر،والسمعواليدالوجهمنالصفاتيشبهلا
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الثاني:الفمهل

ةس!شلاعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد

فيهتفسيراالكتابهذاصدرفيلكفسرناوقد،الصفاتسائروالمخلوق

الثه.شاءإنشفاء

-كمااللههونقوللافإنا:"كفرفهواللههوالقرآنقالواإن":قولكوأما

الثهغيرشيءكلنقولأنفيلزمنااللهغيرهونقولولا،فيستحيل-ادعيت

شاءكمامنهخرجصفاتهمنوصفةالثهكلامولكف،-لزمككما-مخلوق

،مخلوقغيرصفاتهوجميعوسلطانهوقدرتهوعلمهبكلامهوالله،يخرجأن

عرشه.علىبكمالهوهو

علىمعنىمنهشيءلكلإنوالمقروء:والقارئالقراءةفيقولكوأما

،!؟تقلدتهوكيفعليهوقعتأينمنندريلا،اللفظيةمذاهبأمرفهذاحدة؟

لكلبيناالكتابيطولأنولولا،!لفظيومرةواقفيومرةجهميأنتفمرة

ذلكومع،وأكثرتطولتقدأنيغيروالمقروء،والقراءةالقارئوجوه

فسرناماأناغير،جوابمنهالكثيريستقملمخرافاتوتخطيتاختصرت

.(1)املنذرومانأتيمالصوابالموفقوالثهنفسر،لمماعلىيدلمنه

رح!!!!6!ح!

.(009-2/894)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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الثالثرالفعلىهم!

المقابلة

مباحث:أربعةوفيه

بالمقابلة.المراد:الأولالمبحث.

والباطل.الحقبينالمقابلة:السافيالمبحث.

مطالب:أربعةوفيه

ومصدرالباطل.،مصدرالحقبينالمقابلة:الأولالمطلب-

والحق.،الشبهةفيالمتق!تنالباطلبينالمقابلةالثافي:المطلب-

والسلف.والسنةوالكتاب،الشبهةصاحببينالمقابلة:الثالثالمطلب-

منه.أعلمهوومن،الشبهةصاحببينالمقابلة:الرابعالمطلب-

البتنة.الواضحةوالأصولالشبهةبينالمقابلة:الثالثالمبحث.

.والضلالالباطلأهلوأقوالالشبهةتضمنتهمابينالمقابلة:الرابعالمبحث.

مطالب:أربعةوفيه

.والضلالالباطلأهلأقوالعنمأخودالشبهةتضمنتهما:الأولالمطلب-

.والضلا!الباطلأهلأقوالجنسمنهوالشبهةتضمنتهما:الثانيالمطلب-

أهلأقوالمنجنسهمنهومماأعظئمالشبهةتضمنتهما:الثالثالمطلب-

.والضلا!الاطل

علىوالضلالالباطلأهليتجرألمالشبهةتضمنتهما:الرابعالمطلب-

بمثله.الإتيان
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المقابلة:الثالثالفصل

الثالثالفمل

المقابلة

الأولالمبحث

بالمقابلةالمراد

:اللغويالمعنىأولأ-

المزيدالثلاثي-)قاغل(:وزنعلى-()قاتلالفعلمصدر:المقابلة

،واللاموالباءالقاف:مادتهوأصلفقاتقة(،-يقابل-)قاتل:يقال،بالألف

،ءللشيالشيءمواجهةعلىكلهاكيمهتدل،صحيحواحدأصل!وهو:

الحديثبصددنحنبماتعققلهاالتيمعانيهومن،(1)"ذلكبعدويتفزع

تليجعلتهالشيء(:و)أقتفته،(2)مثله:(و)التقابل،المواجهة:()المقابلة:عنه

لهتلاممذلكو)فعلعازضه)3(،الكتات(:و)قاتلواتجقه،و)قاتقه(:قباتته،

واحدكللأن)فيمامين(؟لهبالينلهاجعلت:(النعلو)قابلت،مواجهة:أي

الآخر)4(.علىيقبلمنهما

.(5/15)اللغةمقاييسمعجم(1)

.(6/75)الصحات!!لا()

.(1135):صالمحيطالقاموس(3)

.(5/52)اللغةمقاييسمعجم(4)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

المراد:المعنىثانيآ-

:بعفالعلومفياصطلاحيمعحىللمقابلة

بأصلهنسخهبعدالمنسوخمقابلة:الحديثأهلعندبهاالمرادفالمعنى

منهاالمنسوخللنسخةمطابقأالمنسوخالكتابليكونمنه؟ن!يمخالذي

ونحوهما.والتحريفكالسقطالخطأمنوسالمأ

بمقابلتهاووثقتحققنسخهأوشيخهبأصلنسختهيقابلأن:وطريقته

حرفجاءفإذافيه،فينظر،المأمونالثقةمعلذلكمقابلتهوتكون،بالأصل

هويتولىبأننفسهمعالمقابلةتكونأوذلك،يحققحتىمعهنظرمشكل

واسطة،الشيخكتابوبينبينهيكونولاوالأصلالنسخةبينالمقابلةبنفسه

منويقينثقةعلىيكونحتىحرفاحرفابنفسهالأصلمننسختهفيقابل

العارفالثقةنسخعلالاعتمادفيينخدعولاله،ومطابقتهابهمعارضتها

.(1)ويصححيقابللممابيدهنفسهنسخعلىولا

معانيأومتوافقينبمعنيينيؤتىأن:البلاغةأهلعندالمرادوالمعنى

خلاف:بالتوافقوالمراد.الترتيبعلىيقابلها،أويقابلهمابماثم،متوافقة

ثموضديهما،أكثرأومتوافقينشيئينبينتجمعأن:المقابلة:وقيل.التقابل

ؤأتفئ!آعطئ!فأقاضن:تعالىكقولهضده،هناكشرطتشرطاهناشرطتإذا

يفعترئ!،ق!تنتيرة!بآلهئتئيهذب!ؤآشتتغتئمخلقنؤآما!لقيترى،!فت!نتيرةبآلح!تقؤعذق

معجم،(16.-158):صالسماعوتقييدالروايةأصولمعرفةإلىالإلماعانظر:(1)

.(154-054):عالأسانيدولطائفالحديثمصطلحات
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المقابلة:الثالثالفصل

جعل؟والتصديقوالاتقاءالإعطاءبينمشتركاالتيسيرجعللما؟!10-5الليل:أ

والتكذيب.والاستغناءالمغعوهيتلكأضدادبينمشتركاالتعسير()وهوضده

ققتقححكوأقييلأ!:تعالىكقوله،باثنيناثنينمقابلةمنالمقابلةت!ركبوقد

ومقابلة،بأربعةأربعةومقابلة،بثلاثةثلاثةومقابلة،182التوبة:9(يميراؤلتبتكو(

.(1)بخمسةخمسة

مستعملهوومااللغويالمعنىأصلبينيجمعماهوهنا:المرادوالمعنى

ويجغل،متقابلينبطرفينيؤتىأن:وهو،والأدبالحديثأهلاصطلاحفي

بأحدهما:أو-جهتينمنأو-باعتبارينفيهماينظرثمللآخر،مواجهأأحدهما

.ومغايرةمخالفةأو،وموافقةمطابقة:منالطرفينبينماباعتبار.

الآخر.عنأحدهمافيهايفترقالتيالأمورمنالطرفينبينماوباعتبار.

الحكمتوجيهضوئهاعلىويكون،المقابلةهذهنتيجةفيذلكبعدينظرثم

وذمأ.ومدحأ،وضعفأوقوةوردأ،وقبولأوبطلانأ،صحة:الطرفينأحدإلى

أمرين:بتحققإلاوتصخالمقابلةهذهتتئمولا

موافقةمنبينهمامامعرفةيمكنلاإذ،الطرفانعليهيشتملمامعرفة-1

والأوجهالمعانيمنطرفكلعليهيشتملمامعرفةبعدإلاذلكوغيروافتراق

ذلك.وغير

الطرفين.بينوالموازنةالمقابلةبهاتتئمالتيالمعاييرمعرفة-2

الشبهةنقض:أمرانفيهيجتمعالشبهبابفيالمقابلةمنهجأن:يظهروبهذا

.(323-132)صالبلاغةعلومفيالإيضاحانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

بالموازينعنهاخارجةبأمورونقضها،الباطلمنعليهتشتملبماداخلهامن

.المعتبرةالصحيحةالشرعية

:جم!نملاهذافيط!*ثالثآ-

دليلين:منهاأذكر،كثيرةأدلةالمنهجهذافيالأصل

يمنتذغوئآلذليئ%إ7*هتقآشتععوأل!مضحيبآلاسىتةتها!:تعالىقوله-1

ضحع!%شةي!متتنقذوةلألثئثاآلدلآبيتصفتهموإنئهصأجتمعؤاؤتيىذلهاباتخلقليالقآلتو؟وت

بنالقا،173:الحج9(تقيرت!سبزآلتةإنقذيىب!حقآلتةلهذروأقا!ؤأفظلوبآلطالمب

!تة!ا:-عابديهاعقولوسخافةالأصنامحقارةعلىمنبهأ-تعالىيقول"كثير:

(7*هت!قآشتيعوأبهالمشركونبالتهالجاهلونيعبدهلما:أي(تتل!يبآلتاسى

آختمعؤاؤتيىذصلمحابا!ففوألقآلته3وتينتذغوئآلزليئ!إصوتفهمواأنصتوا:أي

علىيقدرواأنعلىوالأندادالأصناممنتعبدونماجميعاجتمعلو:أيئهصو(

قمتفئهئم!قانأيضأ:تعالىقالثم،...كلذعلىقدرواماواحدذبابخلق

أبلغبلواحد،ذبابخلقعنعاجزونهم:أي(يحهلأي!تصتنقذوةشئثاآلذلآب

عليهاالذيمنشيئأسلبهالومنهوالانتصارمقاومتهعنعاجزون:ذلكمن

منوالذبابهذاذلك،علىقدرتلمامنهتستنقذهأنأرادتثمالطيبمن

قال(ؤآلخطلوبآلطايمب!صععص%:قالولهذاوأحقرها،الثهمخلوقاتأضعف

وهوجرير،ابنواختاره،الذبابوالمطلوبالصخ،الطالب:عباسابن

ثمالصخ،والمطلوبالعابد،الطالب:وغيرهالسديوقال.السياقظاهر

معهعبدواحينوعظمتهاللهقدرعرفواما:أي(قذيىهحقآلتةلهذروأما!:قال

!كيز(تقيرتآلتة!انوعجزهالضعفهاالذبابتقاوملاالتيهذهمنغيره

:أي(يركيز!:وقوله،...ءيشكلخلقوقوتهبقدرتهالذيالقويهو:أي
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المقابلة:الثالثالفعط

وهو،وسلطانهلعظمتهيغالبولايمانعفلا،وغلبهفقهرهشيءكلعزقد

.(1)"القهارالواحد

لرخليشقغاؤزجلأمتمتتبهعممونلثزكأءيخيهزخلأقثنآدتهض!زب!:تعالىقوله-2

مثلهذا":القيمابنقال،129الزمر:أ(لالهغلمونأكتز!تلق!لأاتخديتوينتتترلايئهل

جماعةيملكهعبدبمنزلةفالمشركوالموحد:للمشركسبحانهالثهضربه

بعبدشتهشتىآلهةيعبدكانلمافالمشرك،...متشاحونمختلفونمتنازعون

والموحد.أجمعينرضاهميبلغأنيمكنهلاخدمتهفيمتنافسونجماعةيملكه

وعلملهسلمقدواحدلرجلعبدكمثلفمثلهوحدهاللهيعبدكانلما

بلفيه،الخلطاءتشاحنمنراحةفيفهو،رضاهإلىالطريقوعرفمقاصده

عليهوشفقتهلهورحمتهبهمالكهرأفةمعفيهتنازعغيرمنلمالكهسالمهو

أبلغمنوهذا.؟العبدانهذانيستويفهل.لمصالحهوتوليهإليهوإحسانه

إليهوالتفاتهوإحسانهمعونتهمنيستحقواحدالخالملمالكفإن؟الأمثال

.(2)"المتشاكسينالشركاءصاحبيستحقمابمصالحهوقيامه

ثم،طرفينبينيقاتل:الآياتمننحوهماكانوماالآيتينهاتينففي

عبارةأخصرفيالباطلبهيرذماأبلغمنذلكويكونبينهما،الموازنةتعقد

وإزهاقهالباطلنقضفيكافيةبمجردهاالمقابلةهذهأنحتى،إشارةوأقوى

وطريقةونتيجتهامفمونهافيعنهتتحدثماإذ؟تعليقمزيدإلىالحاجةدون

السليمة.والعقولالفطرلهئسفممماهوفيهاالموازنة

.(288-3/287)العظيمالقرآنتفسير(1)

.(1/122)الموقعينإعلام(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

وتطبيقأوكيفيةتأصيلآ)المنهجلهذاالتقعيدفيرأيتماأبدعومن

ناظرني:الذيالمناظرليفقال":الدارميالإمامقالهما:(وتمثيلآوتدليلأ

عليعنرويتالذيوهذا،باسمهمالجهميةإكفارفيمنصوصةإرادةأردث

.؟الزنادقةفي!

ومرادواحدمعنىإلىويرجعانواحد،أمرهماوالجهميةالزنادقة:فقلت

صنفكليشبه!انماببعف،بعضهممنهمبقومأشبهقوموليسواحد،

فيكونشيءفيخاصاالقرآنبعضري!زلكانفقد،وصنفهمبجنسهموجنس

أصحابزمنفيجهموأصحابجهميظهرفلم،أشبههومامثلهفيعاما

كانواولو،عمسمىمنصوأثرفيهاعنهمفيروىالتابعينوكباراللهرسول

ظهرتالتيالزنادقة!عليقتلكمالقتلواآراءهممظهرينأظهرهمبين

بعفأظهردرهمبنالجعدأنترىألا،الردةأهلقتلكماولقتلوا،عصرهفي

خليلاإبراهيميتخذلموتعالىتباركاللهأنفزعم،القسريخالدزمنفيرأيه

منرؤوسعلىالأضحىيومبواسطخالدفذبحهتكليما،موسىيكلمولم

استحسنوابل،طاعنعليهيطعنولمعائببهيعبهلم،المسلمينمنحفره

اللهرسولأصحابزمنفيهؤلاءظهرلووكذلكوصوبوه؟،فعلهمنذلك

وكماالزندقةأهلكسبيلالقتلإلاالقومعندسبيلهمكانماالتابعينوكبار

فيبالمدينةبعضهموظهر،وأحرقهعصرهفيمنهمظهرمن!عليقتل

المدينةواليعلىفأشاروا!عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدعهد

.(1)"بقتلهيومئذ

.(402-032):صالجهميةعلىالرد(1)
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ا!لقابلة:الثالثالفصل

الغانيالمبحث

والباطلالحقبينالمقابلة

الأولالمطلب

الباطلومصدر،مصدرالحقبينالمقابلة

واجبفهو،وصفاتهذاتهفيالحق"فهو:،الحق:سبحانهأسمائهمن

لشيءوجودولا،ذاتهلوازممنوجوده،والنعوتالصفاتكاملالوجود

والكمالوالجمالبالجلاليزالولايزللمالذيفهوبه،إلاالأشياءمن

ولقاؤه،حقوفعله،حقفقولهمعروفأ،بالإحسانيزالولايزلولمموصوفأ،

لهشريكلاوحدهوعبادته،الحقهوودينهحق،وكتبهحق،ورسولهحق،

.(1)"حقفهوإليهشيءوكل،الحقهي

ينتكؤتققلآزيكيمنآلحق!،وحدهوتعالىتباركاللههوالحقفمصدر

.!471:البقرة9(آثمئتريمن

تسويلإلامصدرهيكونولا،البتةاللهمنيكونفلا:الباطلوأما

تذتو.لضامضتذقابآلخيآتيهتبوآنرتتآإليلئ!:وهواهلإنساناوضلال،الشيطان

يحنجآءكعئاآقؤآءفتمتتيغؤلاآلتز\نرليمآتتتفرقآخئحمغتتهومهتيئاآتحخبيحن

.!48:المائدة9(آتحتئ

الرحمن-الكريمتيسيرمنالخامسبالجزءملحق-الحسنىاللهأسماءشرح(1)

(5/631-632).
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الحقبهاينضرالتيالحججأعظممنبذلكالعلتمسبحانهالثهجعلوقد

قآكتآلضحقلإلأآلحقتغدفماداآلحقزتبهؤآلئهقذل!!:تعالىفقال،وينقفالباطل

،!62:لبقرةاأ(زيهئمينلضأآتنماقيغلموئمنؤأاةلذيئآقآقا!،!23:يونس9(لضرمؤئ

مموآدئةيإتذلث!،4411:البقرةأ(زيهئممنالحقآتةلغلمونآنكحئبأولؤأآلذيمتوإن!

.!26:لحجا9(ق!بل!لعكآمموآآدئةوآتلئاللمموآءولليدمنلذلمحودنىماوأتلحتئآ

)وهو:الحقمصدربينالمقابلة:المقابلةبهاتعقدالتيالمسالكفمن

)وهو:الباطلومصدر،(الحكيمالعليمالعليالمبينالحقوتعالىتباركالثه

عقدوبمجرد،(مهينماءمنالمخلوقالناقصوالإنسان،الرجيمالشيطان

كانماأنالعقلأوالعلممندرجتهكانتمهماأحدلكليظهرالمقابلةهذه

الشيطانمنمصدرهكانماوأنريب،بلاالمقبولالحقفهواللهمنمصدره

محالة.لاالمردودالباطلفهو

الآخر:عنبأحدهمايكتفىوقد،الطرفانفيهايستعملقدالمقابلةوهذه

صاحبها،وضلالالشيطانإضلالمصدرهاالشبهةهذهأنيذكرفقد.

وتعالى.تباركالثههومصدرهلهاالمخالفالحقوأن

الشبهة.لنقضكافيأذلكويكون،الأولبالجانبفيهايكتفىوقد.

.وإظهارهالحقلنصركافيأذلكويكونالثانيبالجانبفيهايكتفىوقد.

المسلك:هذانماذجومن

الصلاةالجهمترك:شوذبابنعنضمرةوقال":البخاريالإمامقال

يوماأربعينفأقامفشكالسمنيةبعضفخاصمه،الشكوجهعلىيوماأربعين

نإ:سلمةأبيبنالعزيزعبدوقال.شوذبابنرآهوقد:ضمرةقال.يصليلا

العلم،أهلمنقطيعدولم،أساسبلاوبناء،معنىبلاصنعةجهمكلام
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المقابلة:الثالثالفصل

!العدةعليها:فقالبهايدخلأنقبلامرأتهطلقرجلعنجهمسئلولقد

تغتذونها(2عذيمقغقتهق!قخالكتم:سبحانهاللهوقال،بجهلهاللهكتابفخالف

.(1)"149:الأحزابا

فيسلمةأبيبنوعبدالعزيزشوذبابنقولالبخاريالإمامأوردفقد

القذينالنصينهذينهنافأورد،وأقوالهموبدعهمالجهميةشتهنقضهسياق

يأتي:ماتضمنا

.صفوانبنالجهمهووأساسهاالشبهتلكمصدرأنبيان.

حالههذهالشبهوتلكالباطلذلكعنهجاءالذيالمصدرهذاأن.

قطيعذولموالتخئط،والحيرةوالشك،ودينهالثهبكتابالمطبقالجهلمن

العلم.أهلمن

الحقأنوهو:،المقابلالطرففيهايذكرلمأنه:المقابلةهذهفيويلخظ

لأمرين:؟وتعالىتباركالثهمنالمسائلتلكفي

اللهمنليسفهوالنقف،فيوحالهالباطلمصدرمنبمتنبمااكتفاء-1

قطعأ.

والشتهالأقوالتلككانتإذافإنه؟وبداهةضرورةمعلومذلكولأن-2

الله.منمصدرهكانماوهوخلافها،فيفالحق،صفوانبنالجهمهومصدرها

الإنسانهذاهومصدرهيكونالذيالقولأوالشبهةأن:المقابلةونتيجة

تسقطوبذلك،محالةلاباطلهوبلحقأ،يكونأنيمكنلاالشاذ؟الجاهل

وتوفيقه.نصرهعلىالحمدودته،الحقبهايخالفالتيأقوالهوكلشبههجميع

.(32-31):عىالعبادأفعالخلق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ال!انيالمطلب

والحق،الشبهةفيالمتقمقنالباطلبينالمقابلة

الآخر،عنتمئزهمنهماواحل!كلبهايختضصفاتلهماوالباطلالحق

ومقابله:ونقيضهضدهفللآخرالصفاتمنالطرفينلأحدثبتماوكل

نويىكليممشكؤؤلارضبىئلؤآفسخؤهمضنورآ!1لتهكل،نوبرهاوضياءونورهدى:لحقفا

ؤلايثرقتةلأرتؤتؤمصر!زثمحرؤمنيوقددزئكأئهاكأيمتبآلرتجاجةزجاجةنيآلمف!اعمقحصاخييها

.!53:لنورا1(يصثلىنمي؟ىيونآلته"تهدصىنورغنىنؤزنارلزتخنت!هوثؤ4يصىزتضهايكادغرية

فنمؤجيغشةلجنمخرني!آقكالانهمتي،دامسوظلام،حالكليل:والباطل

ؤتنزتخقليآلئابرتهولؤرايقتقابزلهكذصيدآخرخإدآتغم!لهؤقتغضهابمانصاطبا!ت!ءويوقتنتؤجفويليء

.041:رلنوا1(هـؤيىوينتهفما

الحقبصفاتمعرفةأكمرورسولهدتهالمطيعالمؤمنالعبدكانوكلما

وبعدأبالحقتمسكآوأشدوبرهانأ،علمآوأقوىإيمانآ،أعظمكانوالباطل

بذلك.معرفتهبقدروالشبهةالباطلاتباعمنالحفظمنلهوكان،الباطلعن

والباطلالحقصفاتومعرفةعمومآ،والباطلللحقالصفاتهذهومعرفة

الشبهتنقفبهاالتيالمسالكأهممنخصوصأ،الشبهةفيهاالتيالمسألةفي

فيهوماالحقصفاتفتذكر:الطرفينبينالمقابلةتعقدحيث،المقابلةمنهجفي

،القلوببهوتأنسالنفوسإليهتطمئنمماوالبيانوالوضوحوالهدىالخيرمن

واللبسوالغموضالتعقيدمنفيهوماالشبهةفيالموجودالباطلصفاتوتذكر

واضطرابها.النفوسووحشةالعقولبدائهعنوالخروج
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المقابلة:الثالثالفصل

ذلك:نماذجومن

تفسيرمعصاحبكوتفسيرتفسيركإلىيلتفتومن":الدارميالإمامقال

لنزولهووقتمنصوصا،مشروحاترولهفسرإذا:العزةربورسولالرحمةنبي

.(1)"عويصاولالبسافيهلأصحابكولالكيدعلممخصوصا،وقتا

فسرمابخلافتفسرهوأنت،الحديثمعمأثورفيهفالتفسير":وقال

وأيالأشقياءمنشقيفأيمنك،أعلمهوعمنتأثرهأثرغيرمنالرسول

العلماءعندالمعقولبحديثهالمقروناللهرسولتفسيريتركالأغوياءمنغوي

عمنإلاتأثرهلاالذيالمحالتفسيركيقبلثم،الكتابناطقيصدقهالذي

.(2)"؟وأضلمنكأجهلهو

فيالجهميةعلىردهمعرضفيالأولىالمقابلةالدارميالإمامأوردفقد

والرحمة،الأمربمزولالآخرالليلثلثفيوتعالىتباركالرثنزولتأويلهم

يومربهمالمؤمنينرؤيةالجهميةتأويلمعرضفيالثانيةالمقابلةوأورد

فقاتل:،الشكبعدمالقيامة

عالواضح،المنصوالمشروحصووالنبيتفسير:بينالأولىالمقابلةفي.

العويمالملتبس.الجهميةوتفسير

الذيالعلماءعندالمعقولاللهرسولتفسير:بينالثانيةالمقابلةفي.

الشبهةصاحبيأثرهلاالذيالمحالالجهميةوتفسير،الكتابناطقيصدقه

وأضل.منهأجهلهوعمنإلا

.(162-1/512)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(1/036)السابقالمصدر(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

اتباعهيجبالذيهو!نروالنبيتفسيرأن:الموضعينفيالمقابلةونتيجة

منللأوللما؟وطرحهرذهيتعينالذيالباطلهوالجهميةوتفسير،وقبوله

الذميمةالصفاتمنللآخرولما،للقبولالمستوفيةالعظيمةالحسنةالصفات

والعقل.للقلبالمنفرة

،الشرعبهاجاءالتيالنقليةالأدلةبينمقابلةتيميةابنالإسلامشيخوعقد

ومفمونهجانبكلصفاتفبئن،والبدعةالأهواءأهلابتدعهاالتيوالأدلة

التيالأدلةأنمفيتحضلمما؟ومعارفوعلوملوازممنعنهينتجوما

عليهماالأمربل":!فقال،مردودةباطلةوالبدعةالأهواءأهلابتدعها

التيالعقليةالأدلةمنبئن!ةاللهأنمنوالإيمانالعلمأهلالأمةسلف

يذكرونهماونهاية،قدرههؤلاءمنأحديقدرمالاالعلمذلكفيإليهايحتاج

يذكرهاالتيالمضروبةكالأمثالوذلك،وجهأحسنعلىبخلاصتهالقرآنجاء

،127الزمر:أ(قتليبحنفيآتققءانييققذايلتاسىضششاؤتقذ!:فيهاقالالتيكتابهفيالله

قياسأوشمولقياسكانتسواء-العقليةالأقيسةهيالمضروبةالأمثالفإن

المؤلفالشموليالقياسوهو،براهينيسمونهماذلكفيويدخل،-تمثيل

...اليقينيةالمقدماتمن

تمثيليبقياسفيهيستدلأنيجوزلاالإلهيالعلمأنهذا:يوضحومما

الثهفإن،أفرادهفيهتستوىشموليبقياسولا،والفرعالأصلفيهيستوي

هويدخلأنيجوزولابغيرهيمثلأنيجوزفلاشيء،كمثلهليسسبحانه

المتفلسفةمنطوائفسلكلماولهذاأفرادها،تستويكليةقضيةتحتوغيره

بل،اليقينإلىبهايصلوالمالإلهيةالمطالبفيالأقيسةهذهمثلوالمتكلمة
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المقابلة:الثالثالفمهمل

يرونهلماوالاضطرابالحيرةالتناهيبعدعليهموغلب،أدلتهمتناقضت

كانسواءالأولىقياسذلكفييستعملولكنتكافئها،أوأدلتهمفسادمن

..شمولا.أوتحمثيلا

هذهمثلفيوالأئمةالسلفيستعملهاكانالتيهيالطرقهذهومثل

أهلأئمةمنوبعدهقبلهومنأحمدالإمامنحوهااستعملكما،المطالب

التوحيدمسائلفيالدينأصولتقريرفيالقرآنجاءذلكوبمثل،الإسلام

منالقرآنمنوغيرهالموضعهذاوفى...كلذونحووالمعادوالصفات

!انماموضعههذاليسماالدينيةالمطالبعلىالقطعيةالأدلةوبيانالأسرار

الغرضوإنما،موضعههذاليسجداعظيمواسعبابوهذا،...التنبيهالغرض

والدلائلالمسائلمنالدينأصولعامةالنبويةوالحكمةالقرآنفيأنعلىالتنبيه

الدين.أصولتكونأنتستحقالتي

منذلكفليسالباطلمنالمسمىهذافيبعفالناسيدخلهماوأما

نفى:مثل-الفاسدةوالدلائلالمسائلمثل،-فيهأدخلهوإن-الدينأصول

حدوثعلالاستدلال:ومثل،-المسائلمنذلكونحووالقدرالصفات

!اماالأكوانإمابهاالقائمةالأجسامصفاتهيالتيالأعراضبحدوثالعالم

الأعراضإثباتمنالدليلهذاإليهايحتاجالتيالمقدماتوتقريرغيرها،

والسكونالحركةهيالتيكالأكوانبعضهاإثباتأوأولا،الصفاتهيالتي

وإبطالالكمونبعدظهورهابإبطالثانيا،حدوثها!اثباتوالافتراقوالاجتماع

كلعنإماثالثا،الجسمخلوامتناعإثباتثممحل،إلىمحلمنانتقالها

لاللشيءالقابلوأنلهاقابلالجسمأنبإثباتالأعراضأجناسمنجنس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

لهاأوللاحوادثامتناعوإثباتالاكوانعنوإماضده،وعنعفيخلو

الأعراضعنيخلولاالجسمأنإحداهما::مقدمتينعلىمبنىوهورابعا...،

،الأعراضهيالتيالصفاتعنيخلولاماأن:والثانية،الصفاتهيالتي

وقد،محدثةإلاتكونلاالأعراضهيالتيالصفاتلأن،محدثفهو

يخلولاوما،كالأكوانالأعراضهيالتيبعفالصفاتفيذلكيفرضون

تتناهى.لاحوادثلامتناعحادثفهوالحوادثجنسعن

إلىبهاالناسيدلحلمر!"محمداأنبالاضطراريعلممماالطريقةفهذه

كالأشعريالكلامأهلحذاقاعترفقدولهذا،أنبيائهونبوةبالخالقالإقرار

وذكرواوأئمتها،الأمةسلفولاوأتباعهمالرسلطريقةليستبأنهاوغيره

فيهامقدماتهاوأن،باطلةطريقةأنهاعلىالمحققونبل،عندهممحرمةأنها

عليهااعتمدمنتجدولهذامطلقا،بهاالمدعىثبوتيمنعوتقسيمتفصيل

بينهاويقابلضعفهاعلىيطلعأنإما:لهلازمالأمرينفأحددينهأصولفي

تارةوهذاتارةهذايرجحأوالأدلةعندهفتتكافأالعالمبقدمالقائلينأدلةوبين

فيالفسادمعلومةلوازملأجلهايلتزمأنوإما،منهمطوائفحالهوكما

أبولأجلهاوالتزموالنار،الجنةفناءلأجلهاجهمالتزمكماوالعقلالشرع

نأوغيرهكالأشعريلأجلهاقوموالتزم،الجنةأهلحركاتانقطاعالهذيل

قوموالتزمذلك،ونحووريحولونطعملهوالناروالترابوالهواءالماء

يجوزلاوغيرهماواللونكالطعمالأعراضجميعأنغيرهاولأجللأجلها

.(1)"بحالبقاؤها

.(54-1/82)ضرلتعاادرء(1)
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المقابلة:الثالثالفصل

الصالثالمطلب

والسلفوالسنةوالكتاب،الشبهةصاحببينالمقابلة

والسنة:الكتابإلىمردهفإن"الدينأمرمنالناسفيهاختلفماكل

...915:النساءأ(وآلرش!وليإلآدتؤقرذوةيثتئءفيتترغنثم!قإيئ:تعالىالثهقال

..."ردفهوأمرناعليهليسعملاعملمن"!و:النبيوقال

.(1)"والسنةالكتابإلىالجهالاتتردأن!عمروأمر

تعلم،الذيبعدأحديغرنكلاعدي،بنالثهعبيديا":!تعائشةوقال

فيطعنواالذينالنفرتهجمحتى!ووالنبيأصحابأعمالاحتقرتمافوالثه

وصلوامثلها،يحسنلاقراءةوقرؤوا،قولهيحسنلاقولالهفقالواعثمان

أصحابأعماليقاربونماواللههمإذاالصنيعتدبرتفلمامثلها،يصلىلاصلاة

تلكاآلئةفتمميزى!أغملوأفقل:امرئقولحسنأعجبكفإذا!س،الثهرسول

.(2)"أحديستخفنكفلا،0511:الوبه(أؤزسئوئهو،

ويرذيغقمفإنه"والسنةالكتابيخالفماأوشبهةأوببدعةأتىفمن

تعالى:الثهقالمعاندا،كانبهالعلمبعدأبيفمن،والسنةالكتابإلىجهله

،1511:التوبة9(ئو!سلفاتهريتنحتئهدلفثمإذبغدقؤقاليصخلآلته!ائوما!

.(62-61):صالعبادأفعالخلق(1)

.(56):ع)2(المصدرالسابق
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

تؤذقاءلؤلةآئمؤيينغتر!ئتيليؤتئيغتثدىآتهتتينمابغل!منمالزسموذأيمتثايتيؤمن!:ولقوله

.(1)"!511:الناءأ(ؤسمآءتض!ييراؤنضحلإءجهتم

ونتيجته:سببهوبيان،المقابلةمنالنوعلهذاالتقعيديتقزر:سبقفمما

السلف،عليهكانوماوالسنةالكتابفيهوإنماالحقأنفهو:سببهأما

مردودأ.باطلأكانخالفهوماحق،فهووافقهفما

)الكتابو(الشبهة)صاحببينالمقابلةهذهعقدعندأنهفهو:نتيجتهوأما

والسنةللكتابيذعنأنإلالغيرهولاالشبهةلصاحبليس(والسلفوالسنة

الحق.عنمعيرضآمعارضأمبطلأكانوإلا،-ومعهمفيهمالحقلأن-والسلف

ذلك:نماذجومن

،؟ربهمإلىينظرونالجنةأهلأنأنكرتميتم:لهمفقلنا"أحمد:الإمامقال

لاموصوفمعلومإليهالمنظورلأنربه،إلىينظرأنلأحدينبغيلافقالوا:

تاطربر(زتها!إلىتؤمزتاضز؟وص!:يقولاللهأليس:فقلنا.يفعلهشيءلاإيرى

ربها،منالثوابتنظرإنها:!زتهاتاطر!إلىمعنىإنفقالوا:32أ؟،-22:القيامةأ

زئكيم!قدآدطل(ترإذآلتم!:القرآنمنآيةوتلو.وقدرتهفعلهإلىينظرونوإنما

ولكن،ربهميروالمإنهم(قتيثإتتترآتم!:قالحينإنهفقالوا:،!45الفرقان:أ

:قال!انما،يرونهالعباديزللماللهفعلإنفقلنا:.ربكفعلإلىترألم:المعنى

إنها:فقلنا.ربهامنالثوابتنظرإنمافقالوا:زتهاتاظر*(،ىلإ!؟زضاتوصمرتؤبحز!

،الآخرةفيولاالدنيافييرىلااللهإنفقالوا:ربها،ترىهيالثوابتنتظرمامع

.(62-61):صالعبادأفعالخلق(1)
http://www.al-maktabeh.com



المقابلة:الثالثالفصل

آلأبضخرؤممؤيذركلأتذر!ه!:ثناؤهجلاللهقولمنالمتشابهمنآيةوتلو

لأتذر!ه!اللهقولمعنىيعرف!النبيكانوقد.إ11103!نعام:آلأبضز(

،1143:الأعرا!أ(ترتنى!لن:لموسىوقاللما،ربكمسترونإنكم":وقال(آلأبضنهر

سترونإنكم":قالحينحووالنبي:نتبعأنأولىفأيهماأرى،لن:يقلولم

.(1)"!؟ربكمترونلا:قالحينالجهميقولأو،"ربكم

)الجهمالشبهةصاحببينمقابلةأحمدالإمامعقدالنموذجهذاففي

تلكختمثم،موضعمنأكثرفيوالسنةالكتابوبينوشبهته(صفوانابن

سترونإنكم":قالحين!هالنبي:نتبعأنأولىفأيهما":فقالبالنتيجةالمقابلة

مؤمنكلأنشكلا،"!؟ربكمترونلا:قالحينالجهميقولأو،"ربكم

تردد.أوشكأدنىدون!ووالنبىسيختار

الخوضيكرهونالسلفمنمفىمنكانوقد":الدارميالإماموقال

الإسلامدروسعندبهموابتلينا،منهمالعافيةرزقواكانواوقد،أشبههوماهذافي

وقد،بالحقالباطلمنبهأتوامانردأنمنبدانجدفلمالعلماء،وذهاب

الصحابةثم،إياهمويحذرها،أمتهعلىهذاأشبهمايتخوفاللهرسولكان

ويتماروافيضلوا،بأهوائهمالقرآنوفياللهفييتكلمواأنمخافة؟والتابعونبعده

وحتى،"كفرالقرآنفيالمراء":قالقدالثهرسولفإنفيكفروا،جهلعلىبه

بكرأبوقال،اللهعلىيقولإنمافيهالقائللأنتفسيرهيتقونكانوابعفهمأن

ماالثهكلامفيقلتإذاتظلنيسماءوأيتقلنيأرضأي":!الصديق

.(34-33):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعدالثاق:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

اللهاتق":فقالالقرآنتفسيرمنشيءعنالسلمانيغبيدةوسئل،"؟أعلملا

فهذا،"القرآنأنزلفيتميعلمونكانواالذينذهبفقدبالسداد،وعليك

وعاين،التنزيلشهدقد-بعدهوالخليفةنبيها،بعدالأمةهذهخير-الصديق

القرآنفييقولأنوتوقى،اللهشاءماإلاالقرآنأنزلفيتموعلم،الرسول

كبارمنوكان-بعدهالسلمانيعبيدةثم،فيهلكالثهعنىمايصيبلاأنمخافة

نقضا،ينقضونهالذينوالعلمالدينمنالمنسلخينبهؤلاءفكيف،-التابعين

.(1)"العربلغاتتحتملهماوخلافاللهى!عماخلافبأهوائهمويفسرونه

صفاتفي)الخائضينبينمقابلةالدارميالإمامعقدالنموذجهذاففي

كانوما)السنةوبين(والهوىبالتحريفبل،علمبغيراللهكتابوتفسيرالثه

الذيالضلالمنالخائضونأولئلعليهماإلىبذلكليتوضل؟(السلفعليه

."والعلمالدينمنالمنسلخين":بقولهوصفهمولذا؟وشبههمبدعهميسقط

!ح!!!!اكع

.(2ه-23):صالجهميةعلالرد(1)
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المقابلة:الثالثالفههمل

الرابعالمطلب

منهأعلمهوومن،الشبهةصاحببينالمقابلة

يرثونالذينالراسخونالعلمأولو:الأمةهذهعلىاللهنعمأعظممن

ويعلي،دينهبهماللهيحفظ،وتعالىتباركربهعنبهجاءماعلم!ووالنبيعن

ويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون"،الباطلويبطل،الحقوينشر،كلمته

العمى،أهلاللهبنورويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون،الأذىعلىمنهم

أحسنفما،!هدوهقدتائهضالمنوكمأحيوه،قدلإبليسقتيلمنفكم

تحريفاللهكتابعنينفون،!عليهمالناسأثروأقبح،الناسعلىأثرهم

البدعة،ألويةعقدواالذين؟الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالين

مجمعون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم،الفتنةعقالوأطلقوا

.(1)"علمبغيرالثهكتابوفياللهوفياللهعلىيقولون،الكتابمفارقةعلى

،يلتقيانلامتقابلانطرفانوالبدعةالهوىوأهلالراسخونالعلمفأهل

.يجتمعانلامتضاذان

تعالى:قالوفرقانأ،وفيصلأوميزانأمرجعأاللهجعلهمقدالعلموأهل

يقولمقنفمتهرس!ؤزةأقيت!تمآؤإدا!،!43:النحلأ(لغقونلآإربهنترآلذكيرآقل!نحئلوأ

فيألذ.وآقا!نور!ث!تتت!يوهوإيخناتهتمقرادامنوأةآلزلجتف!قاإيئتابقذهزاذتةمث!يآ

،!521-421:التوبةأ(!مروئومممومالهؤأرتجييمهزرخ!صإالتئهق!قزادضرضسقلوبهص

(سمخذاقانللأتحزو!غقيهتميتلىإداقثيو!يحنآلعفمأولؤأآلديمقإنلهؤمؤاأؤلابهءةايحنوأقل!

.(6):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةي!هواءأهلشبهنقضفي

ىص!لوتينيشئهيذابألته!ضقتمأل!سرمت!لآلدليئكفرروأ!ويقولم،7011الإلراء:9

.!34:لرعداأ(آتكتثعقممجنذمووقن

بهيعزفممافإن؟الرفيعةوالمنزلةالعلئةالمكانةبهذهالعلمأهلكانفإذا

وبينوالشبهةالباطلعماحببينيقاتلأن:الشبهوتنقفبهالباطلمنالحق

والإمامة،والسنةوالعلمبالفضلالأمةلهمشهدتالذينالراسخينالعلمأهل

مخالفأ:أولهمموافقآالشبهةصاحبكانإذامايعزفالمقابلةوبهذه

أهلعليهماوافقحقلأنهولكن،قالهلأنهلا،قولهقبل:وافقهمفإن.

الحق.

والثانيهو،أوالحقعلىهميكونواأنإمايخلو:فلا:خالفهموإن.

الشبهةوصاحب،-سبقكما-وميزانأمرجعأالعلمأهلجعلاللهلأن؟ممتنع

الأصلفيقدحقولهمعلىقولهتقديمإنثمالمزئة،هذهمنشيءلهليس

فيتعئن،باطلوذلك،(العلمأهلعليهما)وهو:ابتداءقولهإليهحاكمناالذي

عليه.مردودبهجاءماوأن،الباطلعلىوهوالحقعلىهميكونواأن

السابقالمطلبفيالمذكورالنوععنيفترقالمقابلةمنالنوعوهذا

بأمرين:(والسلفالشبهةصاحببين)المقابلة

منأعئمفهوالنوعهذاوأما،الإجماعيعنيمابهيرادالسابقالنوعأن-1

بينهفيهيقاتلوقدالعلماء،منوعددالشبهةصاحببينفيهيقاتلفقدذلك،

واحلإ.عالموبين

هذاوأما،والسلفالشبهةصاحببينبالمقابلةيختصالسابقالنوعأن-2

العلم.أهلفيهادامماالإسلاميةالأمةعصورمنعصركلفيعائمفإنهالنوع
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المقابلة:الثالثالفصط

ذلك:نماذجومن

التيالسنةفييقولعيينةبنسفيانسمعت":عفانبنالرحمنعبدقال

،!ويحكم:فقالمغضبامجلسهمنعيينةابنفقام،(1)المريسيفيهاضرب

ابنوهذاديناربنعمروهذا،وأدركتهمالناسصحبتقد،اللهكلامالقرآن

عيينةابنفقال،-كدامبنومسعروالأعمشمنصورذكرحتى-المنكدر

نعرففما،القومباجتنابوأمرواوالرففوالقدرالاعتزالفيتكلمواقد

.(2)"الثهلعنةفعليههذاغيرقالومن،اللهكلامإلاالقرآن

الشبهةصاحببينمقابلةعيينةبنسفيانالإمامعقدالنموذجهذاففي

وذكر-والسنةالعلمأهلمنأدركهمممنعددوبين(القرآنبخلقيقول)من

كانلماالشبهةصاحبمخالفةمجردوجعل،-ذلكفيوقولهمأسماءهم

ونقفه.ورذهقولهبطلانفيكافيآالأئمةأولئكعليه

الشبهةصاحببينمقارنةعقدالدارميالإمامأن:اللطيفةالنماذجومن

والملائكة،الشبهةصاحببينوعقدهاالشتلأ(،)موسىالسابقينالأنبياءوأحد

عنهينفيإذمنه،أحسدولاأعقابنأذريتهمنلآدمعرفناماإناثم":فقال

لآدمليسلأنه؟اللهخلقبأخسذلكفيفيسويهمناقبهوأشرففضائلهأفضل

الأنبياءجميععلبهاففضلهخلائقهبينمنبيدهخلقهاللهأنمنأفضلفضيلة

احتجالمحاورةفيآدممعالتقىحينموسىترونألا،والملائكةوالرسل

الأصل.فيكذا(1)

.-الفهيد.د:تحقيق-(25-42):صالعبادأفعالخلق(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

هذهتكنلمولو،(1)"بيدهالثهخلقكالذي"أنت:فقالمناقبهبأشرفعليه

هوإذ،نفسهدونفضيلةبهايخصهكانماسواهمندونلآدممخصوصة

يكنلمإنهقلنا:ولذلك،-المريسيدعوىفي-سواءاللهيديخلقفيوآدم

والملائكةوالرسلالأنبياءعلبهاللهفضلهماعنهينفيإذ،منهأعقابنلآدم

المقربين.

إليه-إسنادهفذكر-العاعىبنعمروبناللهعبدحديث:ذلكيبينومما

،العرشحملةومنا،المقربونالملائكةمناربنا،يا:الملائكةقالتلقد!:قال

خلقتنفتر،ولانسأملاوالنهارالليلاللهنسبحونحن،الكاتبونالكرامومنا

جعلتفكما،ويمزوجونويشربونيأكلونوجعلتهمالدنيالهمفجعلتآدمبني

المسألةفاجتهدواعادواثم.أفعللن:فقال.الآخرةلنافاجعلالدنيالهم

:فقالذلك،بمثلالمسألةفاجتهدواعادواثم.أفعللن:فقال،ذلكمثلفقالوا

ترىأولا،(2)"فكانكنلهقلتكمنبيديخلقتمنذريةصالحأجعللن

،؟الخلقسائربينمنالثهبيديخلقتهفيآدمبينميزكيف-المريسيأيها-

عليهماحتجإذربهاعلىالملائكةلاحتجت-ادعيتماعلى-تفسيركانولو

ولكنسواء،بيديكخلقهمعئفيوآدمنحنربنايايقولوا:أنآدمفيبيديه

.(3)املالمريسيالضالعنهعميماذلكتفسيرمنالملائكةعلمت

.(931)رقم(1/180)مسلمأخرجه(1)

.(01/733)الضعيفةالسلسلةفيالألبانيضغفهالأثر(2)

.(026-2/255)المريسيعلىالدارمينقض(3)
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المقابلة:الثالثالفصل

العالثالمبحث

ابتنةالواضحةوالأصولالشبهةبينالمقابلة

أبوابه،وتضبط،مسائلهتجمع،وضوابطوقواعدأصولصحيحعليملكل

ومكانتها،حرمتهاولهابه،وألصقفيهأدخلوماوصوابهحقهبهاويعزف

لاوإ،وبرهانوعلمببينةإلايخالفهاأوعنهايخرجأويناقضهاأنلأحدليس

بماوإتيانهشذوذهعلأماتمنذلكوكان،والصوابالحقعنخارجأكان

أحد.عليهيوافقهولابصحيحليس

الثلاثة:)الأصولوبين(وشبهتهالشبهة)صاحببينالمقابلةتعقدأنهوكما

؟-السابقالمبحثمنالثالثالمطلبفيسبقكما-(والإجماعوالسنةالكتاب

الكتابمنالمستمدةالبئنةالواضحةوالأصولالشبهةبينتعقدفكذلك

مقامتقومالأصولهذهفإنوفنعلم،كلأهلبئنهاالتيعولالأأو،والسنة

والمخالفة.الموافقةومعرفةوالصوابالحقمعرفةفيالدليل

الفاسدالتأويلبطلاندلائلمنأنعلىالقيمابنالإمامنضولهذا؟

:أمران

علىوحملهالنصأؤلفمن،النمبالإبطالأصلعلىيعودتأويلكل-1

.بالإبطالالنصمقممودعليرجعفإنهنادراإلاالعالمفيتقعلاربماصورة
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

،والشرفالعلوغايةفيهوالذيالمعنىتعطيليوجبالذيالتأويل-2

.(1)كثيرةبمراتبدونهمعنىإلىويحطه

دراية،الحديثنقدفيالحديثأهليستخدمهالمقابلةمنالنوعوهذا

:-موضوعآحديثآنقدأنبعد-الجوزيابنقال،مشهورةقاعدةذلكفيولهم

وضعواأنهمليتبينالمحدثينعادةعلىالحديثهذارواةخرجناأنناواعلم"

لوالمستحيللأن،رواتهاعتبارإلىيحتاجلاالحديثهذافمثلوإلاهذا،

الثقاتمنخلقاجتمعلوأنهترىألاالخطأ،إليهمونسبردالثقاتعنصدر

فيأثرتولاثقتهمنفعتنالماالخياطسمفيدخلقدالجملأنفأخبروا

يخالفأوالمعقوليباينرأيتهحديثفكل،بمستحيلأخبروالأنهم؟؟خبرهم

.(2)"اعتبارهتتكلففلا،موضوعأنهفاعلم؟عوليناقفالأأوالمنقول

واضحةللأصولومخالفظمناقضتهكانتماأنروكلامهمنويستفاد

لنقضه.الأخرىالأوجهذكرعنومغنيأ،رذهفيكافيآذلككانبئنة

ذلك:نماذجومن

انتهىلماأنهالشبليعنالحكايةوكذلك":تيميةابنالإسلامشيخقال

هذاذكرفإن،"غيركمعكذكرتماأمرتنيأنكلولا":قالالشهادتينإلى

الغيرةمنهذاأننبينأنإلا،يصلحلاوزورالقولمنمنكرالغيرةبابفي

وشعبه،الكفرمنبالرسالةلرسلهالشهادةمنالغيرةبلصاحبها،اللهيبغضالتي

.(502-1/971)المرسلةالصواعق:انظر(1)

.(1/601)الموضوعات(2)
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المقابلة:الثالثالفصل

بيناوقد،؟بالرسالةلرسلهشهدمنإلابالإلهيةللهشاهداموحدايكونوهل

فإنهالمرسلينبرسالةيشهدلممنكلأنوغيرهاالقواعدمنموضعغيرفي

،متلازمانوالنبوةالتوحيدوأنآخر،إلهااللهمعيجعلمشركاإلايكونلا

عنهأخبرومن،للرسلمكذبفهومشركأنهكتابهفيعفاللهذكرمنوكل

لعبدهبالشهادةإلابالإلهيةدتهالشهادةتتمولا،مشركفإنهللرسلمكذبأنه

.(1)"بالرسالة

كلامتضمنهمابينمقابلةتيميةابنالإسلامشيخعقدالنموذجهذاففي

-الغيرةبابفيبهاوششدلونالصوفيةبهايتمسكالتيالشبهمنوهو-الشبلي

لتلككلامهمناقضةوبتن،بالرسالةالإيمانفيوأصولهاالشريعةقواعدوبين

وزور.القولمنمنكر-إذأ-كلامهأنفظهر؟الأصول

يح!!!!اكع

.(12-2/02)لاستقامةا(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الرابعالمبحث

والضلالالباطلأهلوأقوالالشبهةتضمنتهمابينالمقابلة

الأولالمطلب

والضلالالباطلأهلأقوالعنمأخودالشبهةتضمنتهما

جانب،منصاحبهاأوالشبهةبينالمقابلةتعقد:السابقينالمبحثينفي

بينتعقدالمقابلةفإن:المبحثهذافيوأماالآخر،الجانبمنوأهلهوالحق

الآخر.الجانبمنبطلانهالمعلوموالباطل،جانبمنالشبهة

تأصيلهافيتشتركبعدهالتيالثلاثةوالمطالبالمطلبهذاكانولما

بعدوأكتفي،الموضعهذافيجميعآتأصيلهاأذكرأنرأيتفقدلها؟والتقعيد

لها.تشهدالتيالنماذجبذكرالآتيةالثلاثةالمطالبفيذلك

النظير!الحاق،المتماثلينبينالتسويةعلى-سبحانه-شريعتهاستقرت

أحدهماتسويةوعدم،المختلفينبينوالتفريق،بمثلهالشيءواعتبار،بنظيره

وأبهيأمربلآخر،موضعفيبنقيضهيأمرلمبأمر-سبحانه-أمرفإذا.بالآخر

عنينهىبلآخر،موضعفيبهيأمرلمشيءعننهى!اذا،بملزوماتهأوبنظيره

بثبوتأخبرإذاوكذلك،-نسخهناكيكنلمإذا-ملزوماتهعنأونظيره

أخبروإذاملزوماته،بثبوتأوبثبوتهيخبربلذلك،بنقيضيخبرلمشيء

بينيفرقلا-سبحانه-وهو.لوازمهينفيأوينفيهبل،يثبتهلمشيءبنفي
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المقابلة:الثالثالفصل

شيئينبينيسويولا،للفرقالمناسبةعمفاتهمالافتراقإلاالحكمفيشيئين

.(1)للتسويةالمناسبةالصفاتفيلتماثلهماإلا

الأممقصصمنوالسنةالكتابنصوصفيجاءما:البابهذاومن

بحالهم،حالنافنشبه،بهمالاعتبارهو:ذلكمنالحكمأعظممنفإن،وأخبارهم

،بالأولالثانيقسناإذاإلاالاعتباريكونولابأوائلها،الأممأواخرونقيس

جمتزةلهضحجيهتميتتقذكأئ!:تعالىقال،والحكمالمقتضىفيمشتركينوكانا

قنوقشلأتجقخزآلزن!آاثتكؤءاسزؤلقذ!:سبحانهوقال،1111:يوسف9(تنصآلألأؤلي

يعتبرالتيالماضيةلأمماأحوالمنذكرهماوهو،134:رونلاأ(قتيكؤخقؤأمنآلديمن

المستقبلة.الأممأحوالعليهاويقاسبها

وقصص،والمتقينوالمؤمنينالأنبياءقصصالقرآنفيعلينااللهقصئ!وقد

ونبغض،بهمونقتديوسبيلهمالأولينفنحببالأمر؟لنعتبروالكفار؟الفجار

بماشبهالمتأخرينمنللمؤمنويكون،فعالهمونجتنبوسبيلهمالآخرين

ويكون،والآخرةالدنيافييسعدهاللهأنويعلم،المتقدمينمنللمؤمنكان

والفاجروالمنافقللكافركانبماشبهالمتأخرينمنوالفاجروالمنافقللكافر

.(2)جزائهمبمثلوالآخرةالدنيافيويجازيهيشقيهاللهأنويعلم،المتقدمينمن

الرد،(343-7/342)التعارضدرء،(25/526)(3/61)الفتاوىمجموعانظر:(1)

،(20.-199)عررالعليلشفاء،(269/4)المعادزاد،(371)عالمنطقيينعلى

.(961-133،951-1/130)الموقعينإعلام

-41/132)(02-16،91-13/51)(172-8/612)الفتاوىمجموعانظر:(2)

.(1/09)المستقيمالصراطاقتضاء،(28/524-274)(51/333)(323
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

والمنهاجالشرعةوهي،سنتههيالتيبالحكمةوو!ك!محمذااللهبعثوقد"

ماوالأقوالالأعمالمنلهشرعأنالحكمةهذهمنفكانله،شرعهالذي

الظاهرالهديفيبمخالفتهمفأمروالفالين،عليهمالمغفوبسبيليباين

لأمور:؟-مفسدةذلكفيالخلقمنلكثيريظهرلموإن-

المتشابهين،بينوتشاكلأتناسبأتورثالظاهرالهديفيالمشاركةأنمنها:

....محسوسأمروهذا،والأعمالالأخلاقفيماموافقةإلىيقود

الانقطاعتوجبومفارقةمباينةتوجبالظاهرالهديفيالمخالفةأن:ومنها

،والرضوانالهدىأهلعلىوالانعطاف،الضلالوأسبابالغضبموجباتعن

....الخاسرينوأعدائهالمفلحينجندهبينالموالاةمناللهقطعماوتحقق

حتىالظاهر،الاختلاطتوجبالظاهرالهديفيمشاركتهمأنومنها:

والضالين.عليهمالمغضوبوبينالمرضيينالمهديينبينظاهرأالتميزيرتفع

الحكمية.الأسبابمنذلكغيرإلى

مشابهتهم،عنتجردلومحضآمباحأإلاالظاهرالهديذلكيكنلمإذاهذا

فيهفموافقتهمالكفر،شعبمنشعبةكانكفرهمموجباتمنكانإنفأما

.(1)"معاصيهمأنواعمننوعفيموافقة

نأوذلك،المقاتلةمنالأربعةالأنواعهذهوقوةوجاهةتظهر؟تقدمبما

كلعندمردو؟-والضلالالباطلأهلعليهالذي-بطلانهالمعلومالباطل

.(82-1/08)المستقيمالصراطاقضضاء(1)
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المقابلة:الثالثالفصل

الشبهةبينالمقابلةعقدفعند،-نفسهالشبهةصاحبعندحتى-أحد

الشبهة:أن!اثباتوالباطل

الباطل.منمأخوذة+

جنسه.منأو+

منه.أعظمأو+

بها.الإتيانعلىالباطلأهليتجرألمأو+

!ابطالها.نقفالشبهةفيكافيأذلككان

لمإن-أكثرهاأنيجدوبدعهموالبدعةالأهواءأهلشبهفيوالمتأفل

.الأنواعهذهعنيخرجلا-جميعهاتكن

هذهأصلفإن،للصفاتالتعطيلمقالة:ذلكعلىالأمثلةأوضحومن

الصابئين،وضلألوالمشركيناليهودتلامذةعنمأخوذهو"إنماالمقالة

درهم؟بنالجعدهو...الإسلامفيالمقالةهذهقالأنهعنهحفظمنأولفإن

إليه.الجهميينمقالةفنسبتوأظهرها،صفوانبنالجهمعفوأخذها

عنأبانوأخذها،سمعانبنأبانعنمقالتهأخذالجعدإن:قيلوقد

الأعصمبنلبيدمنطالوتوأخذها،الأعصمبنلبيدأختابنطالوت

.(1)ور!النبيسحرالذيالساحراليهودي

جناية:-عليهموالردذلكفيقولهم-انظر.الباحثينبعضىأنكرهاالسلسلةوهذه(1)

.(671-163):ص-الردمع-الإسلاميةالعقيدةعلالفاسدالتأويل
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الهممنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

فيهموكان،حرانأهلمن-قيلفيما-هذادرهمبنالجعدوكان

الذينوالكنعانييننمروددينأهلبقاياوالفلاسفةالصابئةمنكثيرخلق

الكلدانيينالصابئةملكهوونمرود،سحرهمفيبعفالمتأخرينصنف

،الشركعل-ذاكإذ-منهمقليلأإلاالصابئةفكانت،...المشركين

الهياكل.لهاويبنونالكواكبيعبدونوكانوا،...الفلاسفةهموعلماؤهم

وأإضافيةأوسلبيةصفاتإلالهليسأنهالرثفيهؤلاءمنالنفاةومذهب

وأخذها،..الفلاسفةالصابئةعنأخذهاقدالجعدفيكونمنهما...،مركبة

يجحدونالذينوهمالهند،فلاسفة)بعضالسمنيةناظرلماأيضا...الجهم

.(الحسياتسوىماالعلوممن

والفلاسفة،والمشركينوالصابئيناليهودإلىترجعجهمأسانيدفهذه

.(1)"المشركينمنوإما،الصابئينمنإماهمالضالون

التيوالضلالالباطلأهلعقائدمنطرفابإيجاز-يأتيفيما-وأذكر

عرضوهاثمفتلقفوها،الإسلامإلىالمنتسبينأوبعفالمسلمينإلىتسربت

الأهواءأهلشبهنقضرفيالسنةصاحبيفيدممامعرفتهالأنوذلكبشبههم؟

المبحث:هذافيستذكرالتيالمقابلةمسالكأحدخلالمنوالبدعة

(67،69-01/66)(6/51)نفسهالمصدروانظر:،(22-5/02)الفتاوىمجموع(1)

الفرقبينالفرقفيالبغداديكتبهوما.(27/464-460)(12/351-350)

تأثرعن(1/77.151)والنحلالمللفيوالشهرستاني،(137-131،136)ص

والفلاسفةالمجوسمنالباطلةالدياناتبعفأهلبمقالاتالمعتزلةزعماءبعض

وغيرهم.
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المقابلة:الثالثالفصل

فيهوقعالإلهيةفيسبحانهبالخالقوتشبيههالمخلوقفيالغلو-1

حيث،أئمتهمحقفيالشيعةغاليةفيهووقعتالشلأ،عيسىحقفيالنصارى

.(1)الإلهيةبأحكامفيهموحكمواالمخلوقينصفاتحدودمنأخرجوهم

وتلففهاليهود،منالقزائينفيكانبالمخلوقسبحانهالخالقتشبيه-2

.(2)الروافضأوائلعنهم

الإسلامفيبهاوقال،النصارىعقيدةأسسمنوالاتحادالحلول-3

.(3)الرواففوالصوفيةمنطوائف

الذيمرجعها(4)والإثباتالمعرفةتوحيدفيالمخالفةالطوائف-4

مرجعهممعناهمفيومنوالسلبيةوالاتحاديةفالحلولية:ثلاثإلىبهتأثرت

(1)

(2)

(3)

(4)

-1/461)والنحلالملل،(19)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيهانظر:

471،363).

،(14)صالدينفيالتبصير،(954-471،363،944-1/461)والنحلالمللانظر:

مؤلفوهاالمصادرهذهأنإلىالتنبهمع.(97)صوالمشركينالمسلمينفرقاعتقادات

والصورةوالاستواءبالمجيءسبحانهاللهوصفالتشبيهبابمنجعلواولذا،أشاعرة

والحق،الصفاتبابفيالفاسدةعقيدتهمعلىبناءوذلك،ذلكونحوجهازاوالتكليم

وعظمته.بجلالهيليقكماسبحانهلتهالصفاتتلكإثباتهو

،161)صوالمشركينالمسلمينفرقاعتقادات،(1/368)والنحلالملل:انظر

131-132).

.والصفاتلأسماءاوتوحيدالربوبيةتوحيد:أي
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

المجوسإلىمرجعهمفرقهمبجميعالنفاةوالقدرية،(1)الدهريةالطبائعيةإلى

الإبليسية)3(.الجهميةالنزعةإلىمرجعهمالغلاةوالجبرية،(2)الثنوية

بهاتأثروقد،المجوسعقيدةوالشرالخيرأووالظلمةبالخورالقول-5

جسدهبليماتمنإن:يقولمنفمنهم،الإسلامإلىالمنتسبينمنطوائف

علئا!أنالفرقإحدىوتعتقد،منهتولدتالذيبالنورروحهولحقت

محضأ،خيرآكانعلئاأنإلا،!الخطابابنعمروكذلك،أزليقديم

دائفا)4(.علئايؤذيوكانمحضا،شزاكانوعمر

وقد،المجوسيةالثنويةفرقمنالمزدكية)5(منأصلهالإباحةدين-6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

العالمأنقولهموحقيقة،يحويهوماالفلكوراءموجودبوجوديقزونلاالذينهم

.(2/422)الصفديةانظر:.فاعلولامبدعلهليس،بنفسهالوجودواجب

المجوسبخلافقديمانأزليانوالظلمةالنورأنيزعمونالأزليينالاثنينأصحابهم

القدمفيبتساويهماقالواوهؤلاء،حدوثهسببوذكرواالظلامبحدوثقالوافإنهم

.والأرواحوالأبدانوالأجناسوالمكانوالحيزوالفعلوالطبعالجوهرفيواختلافهما

.(1/442)والنحلالملل:انظر

.(1/373)القبولمعارج:انظر

المسلمينفرقاعتقادات،(02،22عر)والبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيهانظر:

.(92)صوالمشركين

قباذنساءونكحشاءمنلكلالنساءوأباحقباذأيامفيمزدكأظهرهاإباحيةفرقة

.(94)صإبليستلبيسانظر:.مثلهالنساءفيفيفعلونالعامةبهلتقتدي
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المقابلة:الثالثالفصل

طوائفإلىوانتقل،ومازياريةبابكية)2(من(1الخرمدينية)يدعلىالإسلامفيظهر

.(3)التكليفعقرفعالحبيبإن:ويقولوناللهمحبةيدعونالذينالصوفيةمن

والفلاسفةالبرهميةوالهندوالمزدكيةالمجوسعقائدمنالتناسخ-7

الرواففمنطوائفالإسلامفيبهوقالاليهود،بعضبهتأثروقد،الصابئة

.(4)القدريةمنوطوائف،الحلوليةالغلاة

مسائلمن-باستحالتهاالقولوكذلك-الرجعةبتجويزالقول-8

طوائفبهاوقال،المسلمينإلىاليهوديسبأبناللهعبدسزبهاوقداليهود،

.(5)الرافضةغلاةمن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

بأحكاميقولونلاوهموالحلولالتناسخإلىميلولهمبأصلينقالوامجوسيةفرقة

(1/236)والنحلالملل:انظر.وحراموحلال

الجبالبعضفيخروجهوكان،الخرميبابكلهيقالرجلابايعوامضهملطائفةاسم

وقاتلهمشوكتهمواشتدتأمرهمواستفحل،بالئهالمعتصمأيامفيأذربيجانبناحية

قمعهمفيالجدعنومتخاذلاقتالهمفيلهممداهناالمعتصمجيشصاحبأفشين

حتىالمسلمينجيوشعلىالبابكيةوطأةفاشتدت،ضلالهمفيلموافقتهإضمارا

فهزموهمعليهمالمسلميناللهنصرأنإلى،منهزمينوبددوهمالمسلمينجندمزقوا

.(41)صالباطنيةفضائح:انظر.هزيمةشر

فرقاعتقادات،(266)صالفرقبينالفرق،(22-21)صوالردالتنبيهانظر:

.(171،241)صوالمشركينالمسلمين

والنحلالملل،(276-027)صالفرقبينالفرق،(22-12)صوالردالتنبيهانظر:

(1/369-368).

.(94-ه1/944)والنحلالملل:انظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

وتنزيلأوباطنأ،ظاهرأللتوراةأنتزعماليهودمناليوذعانيةفرقة-9

.(1)الإسلامفيالباطنيةفرقبهقالتماوهذاوتأويلأ،

المحرفينشيوخفهماليهود،عنمأخوذوالمعنوياللفظيالتحريف-01

الإسلامإلىالمنتسبينمنطوائفوورثهمآثارهمعلىدرجوقدوسلفهم،

مسالكالنصوصتحريففيسلكواممنوغيرهموالجهميةالرافضةمن

وسطوا،معناهحرفوالفظهتحريفمنيتمكنوالمومااليهود،منإخوانهم

.(2)بالتأويلعليه

اليونانية،الفلسفةمنمشتقبالمجازفيهاعوالقولالنصوتأويل-11

المقدسالكتاببينالتوفيقأرادالذياليهودأحبارأحدعنهمأخذهوقد

طوائفبفكرهتأثرثماليهود،منطوائفذلكعلىوتبعه،اليونانيةوالآراء

.(3)لأشاعرةواوالمعتزلةالجهميةطريقعنالمسلمينإلىانتقلثم،النصارىمن

الفلاسفةالصابئةمقالاتمنونفيهاسبحانهالثهصفاتتعطيل-ا2

وتأثر،الكتابأهلمبتدعةمنطوائفإلىتسربثم،البراهمةوالمشركين

إلىذلكانتقلثم،صفوانبنالجهمتلميذهثمدرهمبنالجعدجميغابهؤلاء

.(4)الكلامأهلمنوغيرهمالمعتزلة

.(83)صوالمشركينالمسلمينفرقاعتقادات،(905)عىوالنحلالمللانظر:(1)

.(358-612،357-1/512)المرسلةالصواعق:انظر(2)

.(30-26)صالإسلاميةالعقيدةعلىالفاسدالتأويلجناية:انظر(3)

،67-01/66)(266-9/265)(6/15)(22-5/02)الفتاوىمجموع:انظر(4)

عامة-درهمبنوالجعدالتعطيلمقالة،(12/35-28،0351-35)(73-69

/1)العلافالهذيلأبيتأثرعنوالنحلالمللفيالشهرستانيذكرهوما،-الكتاب

.النصارىبأقوال(1/536)هاشموأبي(17-72
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المقابلة:الثالثالفصل

عالصفاتنصوجميعبتأويلقالتاليهودفرقمنفرقةأنالعجيبومن

وغيرهاوالاستواءواليدوالصورةوالتكليمالمجيءمن-التوراةفيالواردة

وقذمهاللهاختاره،الملائكةمنملكبهاالمرادبأن-الصحيحةالصفاتمن

اللهيوصفأنيجوزلاأنهمنمعتقدهمعلىبناءوذلك،الخلائقجميععلى

كيففانظر.(1)النصارىبعففرقإلىالقولهذاانتقلوقد.بوصفتعالى

ببعضالمرادأنزعمواحيث،بذلكالأمةهذهمنالمعطلينبعضتأثر

الآخر-الليلثلثفيالدنياالسماءإلىسبحانهاللهونزولكالمجيء-الصفات

.(2)!الملائكةمنملكهو

نطقمنوأولاليهود،منالربانيينمقالاتمنالقدربنفيالقول-13

كان-سنسويه:وقيل-سوسن:لهيقالالعراقأهلمنرجلالإسلامفيبه

الجهني،معبدبالقدرالقولعنهوأخذبهتأثروقد،(3)رصنتثمفأسلمنصرانئا

.(4)المعتزلةرأسعطاءبنواصلمسلكهماسلكثممعبد،عنغيلانوأخذ

.(215-1/015)والخلالمللانظر:(1)

.(2/51)عثيمينلابنالواسطيةالعقيدةشرح:انظر(2)

منشعبةفإنهالقدر؟هذااتقوا"!ك!رر:اللهرسولىقال:قالبمتعباسابنعنروي(3)

حديثوهو.النصرانيةمنشعبةفإنهالإرجاء؟هذااتقوا:عباسابنقال."النصرانية

.(4/270)الضعيفةالأحاديثسلسلةفيالألبانيالعلامةقالكماجذا،ضعيف

شرح،(959-2/958)و-(2)هامشمع-(955-2/954)الشريعةانظر:(4)

الملل،(152)صالفهرست،(827-4/826)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصول

.(94ه-1/66،944)والنحل
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

غيرالخيرخالق:فيقولونخلقهفيشركاءلتهالمجوسيجعل-14

بمشيئةواقعةليستالواقعةالذنوبإنملتنا:فييقولمنوشابههمالشر،خالق

الحيوانأفعالجميعإن:ويقولونأيقا،يعلمهاولاقالوا:وربما،تعالىالله

وهؤلاء،الشاملةوقدرتهالنافذةمشيئتهفيجحدون،صنعهولاقدرتهبغيرواقع

.(1)الأمةهذهمجوسإنهم:قيلولذا،المعتزلةهم

فعلأنوادعاء،والمحرماتالمعاصيفعلعلىبالقدرالاحتجاج-51

فعلمنهويقع؟لمذلكيحبلملواللهوأن،والنهيللأمرموافقالمعاصي

شق(يمنخرتاؤلاابآؤناةؤلأآئثر!نامآآلترشئآقيتؤ!:يقولونالذينالمشركين

يخرجمنيخرجحتى،الصوفيةمنطوائفذلكفيوقعوقدالأنعام:841!،9

يغلووقد،العقوباتورفعالواجبات!اسقاطللمحرماتالإباحةإلىمنهم

أحدهم:ويقول،اللههوالموجوداتعينيجعلواحتىالطريقهذهأصحاب

خصصوا،لأنهمالنصارىكفرإنما:رؤسائهمأحدويقوليعقى،بربكافرأنا

الاعتبار)2(.بهذاموجودكلعبادةفيشرعون

وقد،(3)فيهمالقرائينفرقةوعليهاليهود،مسائلمنبالجبرالقول-61

.(4)صفوانبنالجهمالإسلامفيبهقال

.(592-8/582)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(582-8/652)السابقالمصدر:انظر(2)

.(49ه-494/1)والنحل)3(الملل

والجعدالتعطيلمقالةانظر:بالقدر.القولدرهمبنالجعدشيخهإلىن!يسبأنهمع(4)

.(179-178)عدرهمابن
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المقابلة:الثالثالفصل

لكف،النصرانيةمنشعبةالإرجاءأنشهـغظعبالع!ابنعنروي-17

.(2)"القبلةيهودالمرجئة":قولهجبيربنسعيدعنوروي.(1)اذجضعيف

منبالعديدالشديدتأثرهمفيهايجدالصوفيةعقائدفيالناظر-18

ذلك:ومن،النصرانيةومنها،الديانات

والاتحاد.الحلول.

قالوا:،المصلون:لهميقالقوم(النصارىفرق)منالنسطوريةمن.

ورفضر،والدسمباللحمالتغذيوترك،العبادةفياجتهدإذاالرجلإن

،السماواتملكوتيبلغحتى،جوهرهتققى؟والنفسانيةالحيوانيةالشهوات

الأرضفيخافيةعليهتخفىفلاالغيبفيمالهوينكشف،جهرةاللهويرى

الصوفية.طوائفبعضفيموجودةالعقيدةوهذهالسماء)3(.فيولا

فيبستخضراءتينشجرةعلدعاالمسيحأن":متىإنجيلفيجاء.

ولمآمنتملئن،لكمأقولآمين:المسيحلهمفقالالتلاميذ،فعجبوقتها،من

إئقيع:الجبللهذاقلغمتىلكنوحدها،التينةفيهذاتفعلونليستشكوا

.(3)هام!ش،(0721)صراجع(1)

اعتقادأصولشرحفيواللالكائي،(1/341)السنةفيأحمدبناللهعبدأخرجه(2)

عتيبةابن:ويقال-عتبةبنالمغيرةسندهفيلكن.(5/6101)والجماعةالسنةأهل

(8/227)والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنأورده-النحاس:ويقال-النفاس-

وانظر:.(7/465)الثقاتفيحبانابنوأوردهتعديلأ،ولاجرخافيهيذكرولم

.(6/372)و(5/121)الإصابة

.(545-1/539)والنحلالملل:انظر(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفي

نأالصوفيةبعفرؤوسزعموقد.(1)"لكميقفلمالبحر؟فيواطيرح

.فيكونكن؟للشيء:يقولأنإلىيصلحتىالإيمانفييترقىالإنسان

:والضلالالباطلأهلوأقوالابحهةتضمنتهمابينالمقابلةنماذجومن

وذاتهاللهصفاتمنالجهميةينكرماالمعارضأجملثم":الدارميقال

واحدانسقاصفةوثلاثينبضعامنهافعذ،اللهرسولآثاروفيكتابهفيالمسماة

خلافحرفاحرفاوتأولهاوفسرها،المريسيحكمبماويفسرهاعليهايحكم

علىإلاأكثرهافييعتمدلا،الصالحونالفقهاءتأولهاماوخلافاللهعنىما

والحبوالرضاوالغضبوالبصربالسمعثمبالوجهمنهافبدأ،المريسي

والمشيئةوالإرادةوالسخطوالعجبوالضحكوالكرهوالفرحوالبغضى

ونظمفنسقهاالصفاتهذهإلىالمعارضعمد،...والقدمينوالكفوالأصابع

وتلطفكتابهفيأبوابافرقهاثمشيء،بعدشيئانظمهابعفكماإلىبعضها

بشرالجهميالزائغتفاسيرعلىفيهامعتمداالجهميةكتلطفبالتأويلبردها

.(2)"سواهمندونغياثابن

وهذا،نهايةولاغايةولاحدلئهليسأنهأيفماالمعارضوادعى":وقالى

.(3)"أغلوطاتهمنهاواشتقضلالاتهجميعجهمعليهبنىالذيالأصلهو

المحققانعزاحيث،(31)هامشمع-(2/97)والنحلوالأهواءالمللفيالفصل(1)

.-(22-18)الفقرات،(12)الإصحاحإلىالنصهذا

.(182-1/612)المريسيعلىالدارمينقض(2)

.(1/232)السابقالمصدر(3)
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المقابلة:الثالثالفصل

التيالشبهةتضمنفمابينمقابلةالدارميعقدالنموذجينهذينففي

المسلمينعنداستقرالذيوالباطلالضلالوبينعليهالمردودهذابهاجاء

منمأخوذالشبهةتضمنتهماأنوبئن،المريسيبشرأوالجهمكلاممنرذه

جاءالتيالشبهتلكتنتقفوتبطلوبذلك،الضالينالمبطلينذينككلام

أصلأ.المسلمينعندمردودباطلمنمأخوذةلكونهاعليهالمردودهذابها

ورث!!!اكع
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الثافيالمطلب

والضلالالباطلأهلأقوالجنسمنهوالشبهةتضمنتهما

تؤلايكمنالايغقموقؤقاذألدين!:تعالىقولهفيوردالمقابلةمنالنوعهذا

،8111:البقرة9(فلؤبفضتهمثنهثقويهشيمثلقئيالميحنلديهنىآذقايفكذاتةةؤتأيينآأآدتة

!تؤلامكة(:مشركو)وهميعلمونلاالذينقولبينمقاتلةالآيةهذهففي

)اليهودوالفلالالباطلأهلمنقبلهممنوقول،(ءاتةآؤتأيينآآدتةيكمنا

،والنصارىاليهودقالهماجنسمنهومكةمشركوقالهماأنوبيان،(والنصارى

جنسمنلأنهوضلالباطلمكةمشركوقالهماأن:المقابلةنتيجةوكانت

تعالى:قالولذا،والنصارىاليهودمنقبلهموالضلالالباطلأهلقالهما

فيتقدمهممنقلوبالعربمشركيقلوبأشبهت:أي(قدؤبهض!لتثتهت

والعتو)1(.والعنادالكفر

ذلك:نماذجومن

عيسى:أمرفياللهعلوالجهميةالنصارىوكذب"أحمد:الإمامقال

مخلوقة.الكلمةلأنوكلمتهاللهروحعيسىقالوا:الجهميةأنوذلك

الله،ذاتمنوكلمتهالثه،ذاتمناللهروحعيسى:النصارىوقالت

.الثوبهذامنالخرقةهذهإن:يقالكأن

.(1/032)العظيمالقرآنتفسير:انظر(1)
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المقابلة:الثالثالفصل

.(1)"الكلمةهوعيسىوليس،كانبالكلمةعيسىإن:نحنوقلنا

النصارىوصنيعالجهميةصنيعبينأحمدالإمامقابلالنموذجهذاففي

واكتفى،النصارىصنيعجنسمنالجهميةصنيعأنوبئنالمضلإ،عيسىفي

منوالضلالالباطلأهلكلامجنسهمنلأنه؟الجهميةكلامنقضفيبذلك

الكفر.أهل

.مخلوقغيرأنهللقرآنالاحتجاجباب":الدارميوقال

!امامهمالأكبرهؤلاءزعيمعنكتابهفيتعالىاللهأخبرما:ذلكفمن

،المغيرةبنالوليدواسمهالوحيدوهو،مخلوقأنهأولاادعىالذيالأكفر

النار؟ووعدهعليهوردهادعواهعليهأنكرثم،فيهدعواهالكافرعناللهفأخبر

البشر.قولاللهقولأنادعىأن

؟"مخلوقهو":الجهميةهؤلاءوقول512المدنر:أتتتر(آلأقليلما%ذقإن!:وقوله

ؤضقدزني!:تعالىاللهقال،المتبوعوبئسالتابعفبئسبينهما،فرقلاواحد

ئؤثزلأجمرإقدآإقلآآدقرؤآتتكتز!ققاغتهمقؤتز!3ثم!:قولهإلى!11:المدثر9(ؤحيدانخقت

البشربقولليسأنه:يعني،126-22المدئر:أشقر(قذآإلأقوذآنتثتر!ستأضيه!إيئ

فساق-شيبةأبيبنبكرأبوفحدثنا،!اللهقولولكنهالوليد،ادعىكما

قالاضخدودا!ته،ؤجغقمت!وجذاخققتؤتقدور!!:قولهفيمجاهدعن-إسناده

والمال،المخزوميالمغيرةبنالوليدذلك":قال،!13-11المدثر:أضهودا(ؤيين

فيالنقصانيزلفلم:قال.بنينعشرةالشهود:والبنيندينار،ألفالممدود:

.(32):عروالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الذينلأتباعهصاروكذلكلما.ماتحتىتكلمبماتكلمحينوولدهماله

.(1)"أمرهممنشيءكلفيوتبابخزيالكلمةهذهمنهتلقفوا

،(مخلوق)القرآن:الجهميةقولبينالمقابلةالدارميعقدالنموذجهذاففي

الجهميةقولأنوبتنآنتتر(،قذآإلأقولمإن!الكافر:المغيرةبنالوليدوقول

اختلفتوإنالحقيقةفيبينهمافرقلاوأنه،المغيرةبنالوليدقولجخسمن

الدارمي!إنبل،الجهميةقولنقضفيكافيةالمقابلةهذهوكانت،الألفاظ

.والخزيالنقصانوهي،والعاقبةالنتيجةفيحتىالمذكورةالمقابلةطزد

بعديزالوالمثم!:فقالهذاقبلموضعفيالمذكورةالمقابلة!وذكر

الفقهاءقلتحيثبآخرةالانكانحتى،مدحورينأذلةمقموعينذلك

فيمتعوذكلطمعذلكفشد،الضلالدعاةالبدعإلىودعاوقبفالعلماء

،للكلامفرصةووجدوا،العراقوأنباطوالنصارىاليهودأبناءمنالإسلام

وتكذيبصفاته!انكار،والإكرامالجلالذيوتعطيلالإسلامهدمفيفجدوا

العلماءومنجهلاالرعاعمنوأحسوا،فرصتهموجدواإذ،وحيه!ابطالرسله

أغلوطاتلهموأظهروا،إليهبدعوتهمإماماللناسالكفرعندهافنصبوا،قلة

قلوبهمفيليوقعوا،الإسلامأهلبهايغالطونالكلاممنوعماياتالمسائلمن

الأقدمينبأئمتهممقتدين،خالقهمفيويشككوهم،أمرهمعليهمويلبسوا،الشك

.(2)"17:ص9(آجنقلأهذآإإق!و!52:المدثرأآئبتتر!قولملأقذآاإن!:لواقاينلذا

.(18-ه184):صالجهميةعلىالرد(1)

.(22):صالسابقالمصدر(2)
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المقابلة:الثالثالفهط

غيرقالومن،...الثهكلامالقرآن،!ويحكم":(1)عيينةبنسفيانوقال

.(2)ادالنصارىبقولالقولهذاأشبهما،اللهلعنةفعليههذا

:(3)المباركابنعنالمشهورةالأبياتومن

أحيانا)4(الشركقوليضارعقولالهانالجهمبقولأقولفلا

!ح!!!!اكع

(1)

(2)

(3)

(4)

حافظالكبيرالإماممحمد،أبو،الهلالي)ميمون(عمرانأبيبنعيينةبنسفيان

اليهبارولقي،غلاموهوالحديثطلب،(ـه071)سنةولد،الإسلامشيخالعصر

والحديثالسننفيإمامأعالماكان،عليهالخلقوازدحموصثفوجمعوجؤدوأتقن

.(47-ه8/454)السير:انظر.(ـه981)سنةتوفي،والفقهوالمسير

.(33):صالعبادأفعالخلق

زمانهعالمالإسلامشيخالإمام،الرحمنعبدأبو،المروزيواضحبنالمباركبناللهعبد

جمع،التابعينبقاياعنأخذ،(ـه181)سنةولد،الغازيالحافظوقتهفيالأتقياءوأمير

يقتدىإمامأوكان،والتجارةوالسخاءوالشجاعةالناسوأياموالعربيةوالفقهالحديث

.(142-8/378)السيرانظر:.(ـه181)سنةتوفي،السنةفيالناسأثبتومنبه

.(31):صالعبادأفعالولخلق
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ال!صنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الثالثالمطلب

جنسههومنمماأعظمالشبهةتضمنتهما

والضلالالباطلأهلأقوالمن

وأ،والضلالالباطلأهلعنمأخوذةبكونهاتنقضىالشبهةكانتإذا

جنسهامنهومماأعظمبكونهانقضتإذافكيف،كلامهمجنسمنبكونها

لها.وردأنقضآأشدذلكأنفيشكلا،؟كلامهممن

تعقدثم،الشبهةفيهأثيرتالذيالبابفيينظرأن:المطلببهذاوالمراد

يثتتثم،نفسهالبابذلكفيوالضلالالباطلأهلكلاموبينبينهاالمقابلة

الباطلأهلكلامعليهيشتمللموضلاليباطليعلىاشتملتالشبهةتلكأن

ومجردوضلالأ،بطلانأأشدالشبهةأنضرورةيعنيوهذا،المتقدمينوالضلال

نقضها.فيكافيذلكمعرفة

ذلك:نماذجومن

قد،والنصارىاليهودمنقولاأشرالجهمية":(1)رماعبنسعيدقال

،العرشعلىوتعالىتباركالثهأنالأديانوأهلوالنصارىاليهوداجتمعت

.(2)"شيءالعرشعلىليس:هموقالوا

ولد،المأمونالثقةالحافظالزاهدمحمد،أبو،البصريالضبعيعامربنسعيد(1)

منذالمصرشيخعامربنسعيد":القطانسعيدبنيحىعنهقال،(ـه012)بعد

.(386-9/385)السيرانظر:.(ـه952)سنةتوفي،"سنةأربعين

.(31):صالعبادأفعالخلق(2)
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المقابلة:الثالثالفصل

أفحشاللهيديفيتأولتأنك-المريسيأيها-فافهم":الدارميوقال

مخلوقة،أنهاوادعيت،مغلولةاللهيدقالوا:اليهودلأناليهود؟تأولتمما

عمايتكممناللهلقيفماذامخلوقةوهيوالأرزاقالنعمتأولتهاأنكولما

وحرامهحلالهرزقاهعندكمإنهماإذمخلوقتاناللهيديأنتدعونهذه؟،

.(1)"مخلوقةكلهاوهذه،ومقتورهوموسوعه

فوق!الثهأناللهعلىوعتوهكفرهفيفرعونعلملقدحتى":وقال

كإقآطقيلمتتخؤتآب!نشآ!ئآلأشن!بآتلغلعقي!زخالىآتنن!تهتن:فقاللسماءا

ودلالةبتنبيانالآيةهذهففي،137-36أغانر:(!ؤتجلأئمئهوإيئكوتتىإبه

أجلفمنالسماء،فوقبأنهاللهمعرفةإلىفرعونيدعوكانموسىأنظاهرة

اتخذإبراهيمفرعوننمروذوكذلك،إليهالاطنورامالصرحببناءأمرذلك

معرففأنإلىإبراهيميدعوهكانلماالثهإلىالاطلاعوراموالنسورالتابوت

.(2)"السماءفي

واليدالاستواءفيالجهميةشبهةبينقوبلالثلاثةالنماذجهذاففي

قدالشبهةتلكأنوبمتنذلك،فيوالضلالالباطلأهلقالماوبينوالعلو

فيكافيأذلكفكان"أولئككلامعليهيشتمللموباطلضلالعلىاشتملت

بطلانها.وبياننقضها

.(1/299)المريسيعلالدارمينقض(1)

.(4-ه44):صالجهميةعلالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافلأ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الرابعالمطلب

الباطلأهليتجرألمالشبهةتضمنتهما

بمثلهالإتيانعلىوالضلال

كانتإذافإنهونقضها؟الشبهةإبطالفيالمقابلةأنواعأظهرالنوعهذا

المتقدمينالباطلأهلأندرجةإلىونكارتهاوشناعتهاوحشتهامنبلغتالشبهة

عنوالخروجوالبدعةالشذوذفيإغراقهاعلىدليلأذلككانبمثلهايأتوالم

.-!المعروفالمعهودالباطلعنوحتىبل-الحق

كلامأحكيلأن":المباركلابنالمشهورةالعبارةوردتالبابهذاوفي

.(1)"الجهميةكلامأحكيأنمنإليأحبوالنصارىاليهود

عنه:المشهورةالأبياتضمنويقول

شيطاناالأمروولىالعبادرببريتهمنتخلىأقولولا"

(3)"هامانا)2(فرعونولاموسىنرعونتجبرهفيهذافرعونقالما

قبحمنلحكيتيشبههاوماالأحاديثهذهمخافةولولا":الدارميقال

عورةبهايتبينكثيرةحكاياتالكفرمنإليهيرجعونوماالمعطلةهؤلاءكلام

الأحاديث،هذهمننتخوفولكناسوءاتهم،منكثيرعنوتكشف،كلامهم

.(31):صالجهميةعلىالرد(1)

نأعلى(7)هامش(41)عىللكتابتحقيقهفيالفهيدفهد.دونته،الأصلفيكذا(2)

."الصوابوهو":وقالطغيانا"،هامان"ولا:(8/414)النبلاءأعلامسيرفي

.(31):عالعبادأفعالخلق(3)
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المقابلة:الثالثالفصل

والريبة،الشكبعضفيهافنوقعالناسضعفاءقلوبتحتملهلاأنونخاف

نأمنإليأحبوالنصارىاليهودكلامأحكيلأن":قالالمباركابنلأن

تعطيلفيكلامهممنإن،!المباركابنوصدق،"الجهميةكلامأحكي

.(1)"والنصارىاليهودكلاممنأوحشهوماتعالىاللهصفات

ذلك:نماذجومن

قالتماوالله،حرببنشعيبيا":حرببنلشعيبالثوريسفيانقال

أهلقالماولا،النبيونقالتماولا،الملائكةقالتماولا،الثهقالماالقدرية

.(2)"-الثهلعنه-إبليسأخوهمقالماولاالنار،أهلقالماولا،الجنة

014:النحل9(آزدتهإذآ!:الثهقولتشبيهأما":سلامبنالقاسمعبيدأبووقال

وهذه،يشبهلافإنه؟(فمالالجدار)قالو(فأمطرتالسماء)قالت:بقوله

معنىمايدرلمتسكتثمالسماء()قالت:قلتإذالأنكأدخلها؟أغلوطة

يبينلمثمالجدار()أراد:قلتإذاوكذلك)فأمطرت(،:يقولحتى)قالت(

)قال(،بقولهاكتفيت(الله)قال:قلت!اذا،معناهمايدرلم)أراد(معنىما

إذااحتجتكما)قال(،علىبهيستدلشيءإلىيحتاجلامكت!ف)قال(

هذاقالومن،معنىالجدار(؟)قاليكنلموإلا،(فمالالجدار)قال:قال

يفعلهلممااللهعلىقالفقدهذاقالومن،دونهوهوإلاالكفرمنشيءفليس

.(3)"للخالقالتعطيلومذهبه،والنصارىاليهود

.(31)صالجهميةعلىالرد(1)

.(1/521)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

.(35)صالعبادأفعالخلق(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

دونمكانفيهومنبالنزوليوصفإنما:قلتمثم":الدارميوقال

صفةهذهقلنا:،؟مكانإلىينزلفكيفمكانكلفيهومنفأما،مكان

الداخلالهواءهذاإلاشيئاالصفةبهذهنعرفولا،العالمينربصفةخلاف

فقدتعبدونالذيإلهكمذلكيكنلمفإنشيء،كلعلىالنازلمكانكلفي

عبادةمنمنزلةأسوأتعبدونماعبادةفيوصرتمرأسا،اللهعبادةعنغلبكم

الخلقعندهوشيئاعبدمنهمصنفكللأنوالقمر؟الشمسوعبادةالأوثان

مناتفقتقدالكلمةلأنشيء؟لاالخلقعندهوشيئاأنتموعبدتمشيء،

ولاحدلهليس)شيء(وأن،وصفةبحدإلايكونلاالشيءأنكلهمالخلق

.(1)"لهحدلا:قلتمفلذلكصفة،

قد:ويقولونبالقدريحتجونقومعن:تيميةابنالإسلامشيخوسئل

بقولهويحتجونالذر،منشقيوالشقيسعيدفالسعيدالذر،منالأمرقصي

:نلويقوو،!101:ءنيا!11(شعدونعحهالط!قأؤليكآشاثهمشتمقتلذيمىآلمن!:لىتعا

علينا.وكتبهوالشرالخيرقدر،تعالىدتهالقدرةوإنما،قدرةالأفعالجميعفيلناما

اليهودمنأكفركانواالاعتقادهذاعلىصبرواإذاالقومهؤلاء":فأجاب

والثوابوالوعيدوالوعدوالنهيبالأمريؤمنونواليهودالنصارىفإن؟والنصارى

منكانفإذا،...ببعضىببعفوكفرواوآمنواوبدلواحرفوالكن،والعقاب

يقرلمومن،؟بالجميعكفربمنفكيفحقاكافرببعففهووكفرببعضآمن

.(98-97)صالجهميةعلىالرد(1)
http://www.al-maktabeh.com



ا!لقابلة:الثالثالفصل

آمنممنأكفرفهوبالقدرمحتجاذلكتركبلووعيدهووعدهونهيهاللهبأمر

.(1)"ببعضروكفرببعض

أقوالوبينوالبدعةالأهواءأهلشتهبينقوبل:السابقةالنماذججميعففي

فيماأنوبمتن،الشبهةفيهأثيرتالذيالبابذلكفيوالضلالالباطلأهل

والباطلالضلالأهلبمثلهالإتيانعلىيتجرألموالضلالالباطلمنالشبهة

.المتقذمون

!ح!!!!6!ص!

.(2/367)التفسيردقائق(1)
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الرابعالفصلى

النظائر

مباحث:أربعةوفيه

بالنظائزالمراد:الأولالمبحث.

منأقوىهوالذيبالسظيرالاستدلال:ال!انيالمبحث.

الشبهة.دليل

استدلالذيالدليلبنظائرالاستدلالال!الث:المبحث.

عليه.بهاستدلماصخةعدمعلىالشبهةصاحببه

يمحنلاالذيبالضظيرالاستدلالالرابعالمبحث.

الشبهة.فيدعواهنفسعلىبهالاستدلالالشبهةصاحب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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النظائر:الرابعالفصل

الرابحالفمل

النظائر

الأولالمبحث

بالنظائرالمراد

:اللغويالمعنى

إذا(فلاننظير)فلان:يقال،والشبيهالمماثلوهو)نظير(،جمع:النظائر

:!مسعودابنقولذلك:ومننظراء)1(،والجمع،وشبيههمثلهكان

منسورةعشرينبها:يقوم!واللهرسولكانالتيالنظائرعرفتلقد"

وأالحكمأوكالموعظةالمعانيفيالمتماثلةالسوريريد:"،(2)"المفصل

ببعففيبعضهملاشتباهوالأماثلالأفاضلو)النظائر(:،(3)"القصصر

لاشتباهسميت؟المفصلسور:القرآنونظائر،(4)والأقوالوالأفعالالأخلاق

.(5)الطولببعففيبعضها

.(2/379)اللغةجمهرة:انظر(1)

.(822)رقم(1/563)ومسلم،(742)رقم(1/269)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

.(2/259)الباريفتح:انظر(3)

.(255،252،249/14)العروس)4(انظر:تحفة

.(5/912)العربلسانانظر:(5)
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الهمهمنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

المراد:المعنى

بابيجمعهاالتيوالسنةالكتابفيالواردةالأدلةهنا:بالنظائرالمراد

فالآيات،الدلالةفيمتساويةمتماثلةمعانيأوألفاظعلىتشتملأوواحد،

ومعناهالهجرةلفظعلىالمشتملةالواردةوالأدلةنظائر،الهجرةبابفيالواردة

.وهكذا...نظائر

منوأمثالهافهذه":-ومعرفتهاالنظائرأهميةبيانفي-القيمابنقال

وإيصاله،المعنىوتفهيمالمراد،لتقريب!وواللهرسولضربهاالتيالأمثال

قدفإنهبه،مثلالذيالمثالبصورةنفسهفيواحضاره،السامعذهنإلى

فإن،نظيرهباستحضارلهواستحضارهوضبطهوفهمهتعقلهإلىأقربيكون

وعدموالوحدةالغربةمنوتنفر،التامالأن!والأشباهبالنظائرتأنسالنفس

لهاضربلماوانقيادهاقبولهاوسرعةالنفستأنيسمنالأمثالففيالنظير،

ازدادالأمثاللهاظهرتوكلما،ينكرهولاأحديجحدهلاأمرالحقمنمثله

فهيله،ومزكيةالمراد،المعنىشواهدفالأمثالووضوحأ،ظهورآالمعنى

العقلخاصةوهي،سوقهعلىفاستوىفاستغلظفآزرهشطأهأخرجكزرع

.(1)"وثمرتهولبه

النقف:بابوفيالتقريربابفييكونبالنظائروالاستدلال

مننظائرهتوردثمالمسألةفيالواردالدليليذكربأنالتقرير:بابففي

بالآياتالسنةأهلاستدلالفيكما،وتثبيتهللمعنىتقويةذلكفيفيكون،الأدلة

معنىعلىتعالىالثهكتابمنمواطنسبعةفيالعرلشعلىاللهاستواءفيالواردة

.(1/239)الموقعينإعلام(1)
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النظائر:الرابعالفصل

الذيالاستواءحقيقةالمرادأنعلىقاطعدليلذلكأنعل؟يختلفلاواحد

كلامها.منمعناهالعربتعرف

الشبهة،صاحببهاستدلالذيالدليلإلىيؤتىبأن:النقضبابوفي

بهاستدلالذيالمعنىأواللفظذلكفيهاالأدلةمننظائرأونظيرلهيوردثم

ذلكفيالشبهةصاحبادعاهماأنويبئن،الدليلذلكفيالشبهةصاحب

النظائرلأن،نظائرهفيأيضأيصحأنالمتحئممنلكانصحيحأكانلوالدليل

صحيح.غيراستدلالهفإننظائرهفييصحلمإذاوأما،متساويةمتشابهةمتماثلة

كنته7قالثرلرا!يمن!قةفىادتمةمخثليآلترجمندمجيصضتلإلت):تعالىلقاكما

الشهملأبعيسىالزاعمينالنصارىعلىمحتجاتعالىيخبر"،159:عمرانآل(أفسكون

استحقوالدلهليسأنهبزعمهمبل،شبهةولابرهانبغيربحقلهليسما

نأفضلابشبهةليسوهذا،الربوبيةفيلثهشريكاأواللهابنيكونأنبذلك

والتدبير،بالخلقالثهتفردعلىالدالةاللهآياتمنكذلكخلقهلأن،حجةيكون

أدل،نقيفقولهمعلىفهو،لإرادتهوتبعمشيئتهطوعالأسبابجميعوأن

فآدمهذاومع،أولىالوجوهمنبوجهدتهالمشاركةيستحقلاأحداأنوعلى

مالآدميوجبلاذلككانفإذاأم،ولاأبمنلاترابمناللهخلقهالضتلأ

أولىبابمنأببلاأممنالمخلوقفالمسيح؟المسيحفيالنصارىزعمه

بابمنآدمفيفادعاؤها؟المسيحفيوالإلهيةالبنوةادعاءصحفإن،وأحرى

.(1)"وأحرىأولى

.(133)صالرحمنالكريمتيسير(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ال!انيالمبحث

الشبهةدليلمنأقوىهوالذيبالسظيرالاستدلال

منكانماأنكماوضعفآ،قوةبينهافيماتتفاوتالأدلةأنالمعلوممن

درجةعلى-وأقسامهأفرادهلكل-تكونلاقوتهفإنقويآالأدلةأنواع

.غيرهمنأقوىهومامنهابل،واحدة

نظيرعليهدأولي؟الحقيخالفماعلىبدليليالشبهةصاحباستدلفإذا

!اذا،وأوضحوأظهرمنهأقوىيكونممالكن،دلالةأولفظآالدليلذلك

صاحببهاستدلالذيالدليلعليهيدللاماعلىيدلالأقوىالدليلهذاكان

الشبهةصاحباستدلالأنعلىبرهانآذلككان؟خلافهعلىيدلأوالشبهة

صحيح.غيرباطلبالدليل

ذلك:نماذجومن

الخطاب!بنعمراستسقاءبحديثالشبهةصاحباستدل:الشبهة

!صبالنبيوالتوشلالاستسقاءجوازعلى،!المطلبعبدبنبالعباس

!انما:فقالتكقفهافقدالدلالةهذهفيهليسالحديثولكون،موتهبعد

جوازللناسليبينصووبالنبييستسقولم!تبالعباس!تعمراستسقى

عندهم،معلومآفكان!هبالنبيالاستسقاءوأما!وو،النبيبغيرالاستسقاء

فبين،ه!ن!النبيبغيرالاستسقاءيجوزلاأنهيتوهمبعفالناسأنفلربما

لربما!صبالنبياستسقىولوالجواز،بالعباسباستسقائه!عمرلهم

حوو.بغيرهالاستسقاءيجوزلاأنهالناسبعضمنهيفهم
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النظائر:الرابعالفصل

أولىلكانالمذكورالتوهمدفعكانلوالمقصودأن":السهسوانيقال

يتوسل:أن

!وو.حياتهفيوو!ك!النبيغيربحي.

.ه!ك!وفاتهبعده!ن!النبيغيربميتأو.

!ك!وو.حياتهفي!ووالنبيغيربميتأو.

أنهمنالآتيالاحتمالفيهايبدأأنمنأبعدالثلاثالصورهاتيكفإن

الحيبغيرالاستسقاءوأنمات،قدحهوالنبيحيلأنهبالعباساستسقىإنما

يجوز.لا

الاحتمالفيهايتأتىالتيالصورةواختارالصورتلك!عمرتركفلما

.(1)"المذكورالتوهمدفعليس!مقصودهأنعلىالصنيعهذادلالمذكور

فأوردعليها،دذالدليلأنادعىمتكقفةبدلالةاستدلالشبهةفصاحب

منهاأقوىلكنهااذعاها،التيالدلالةنظيرهيدلائلعدةالسهسوانيعليه

عمرأنادعىالشبهةصاحبأن:ذلكوبيان،الصوابإلىوأقربوأوجه

ادعاهماكانفلو!ت!وو،النبيبغيرالاستسقاءجوازلهمليبينبالعباساستسقى

للدلالةذكرهاالتيالبعيدةالصورةهذهمنأقوىصورهناكلكانتصحيحآ

وهي:،ذلكعلى

!نرو.حياتهفي!ووالنبيغيربحييستسقىأن.

!و.وفاتهبعد!نووالنبيغيربميتيستسقىأن.

.(188):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

!ر.حياتهفيوو!ت!النبيغيربميتيستسقىأن.

الشبهة،صاحبذكرهاالتيالصورةمنأقوىالثلاثالصورهذهفإن

الصورهذهبأحديقعأنالأولىمنلكانصحيحأادعاهالذيالمعنىكانولو

المقصود.تحقيقفيوأقربوأوجهأقوىهيالتيالثلاثة

لمإذاأنه:وهي،النتيجةببيانبالنظيرالاستدلالهذاالسهسوانيخغثم

التيالثلاثالصورهذهبأحدالشبهةصاحبادعاهالذيالمعنىذلكيقع

غيرباطلةذكرهاالتيالصورةأنعلىدذذكرها؟التيالصورةمنأقوىهي

صحيحة.

ر!!!!6!حح
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النظائر:الرابعالفصل

ال!الثالمبحث

بهاستدلالذيالدليلبنظائرالاستدلال

عليهبهاستدلماصخةعدمعليالشبهةصاحب

جانبين:يتضمنالنوعهذا

.الألفاظفيلاالمعانيفيتكونماأكثرهناالنظائرأن-1

الدليلعلىتوزدالتيالنظائرأن:بمعنى،عكسيهناالاستدلالأن-2

الشبهة.صاحبادعاهماعكسإثباتبهايرادالشبهةصاحبأوردهالذي

عليهأورد؟الحقيخالفماعلىدليليبمعنىالشبهةصاحباستدلفإذا

فيالشبهةصاحبادعاهالذينفسهالمعنىعلتشتملالدليللذلكنظائر

الدلالةعكسعلىتدلالنظائرهذهأنيبئقثتمبه،استدلالذيالدليلذلك

صاحبادعاهماأنيثبتوهذا،الدليلذلكفيالشبهةصاحبادعاهاالتي

الأكثر-وهي-لدليلهالنظائرالأدلةلأن؟صحيحغيرالمعنىمنالشبهة

.ادعاهماعكسعلىتدل

ذلك:نماذجومن

الشبهة:

آنفسصفغجا*وكظتموأ،ذآنقخ!ؤلؤ:تعالىبقولهالشبهةصاحباستدل

على،164ال!اء:أ(زجيقاتوأباآلتةلؤجلاوأ!لو!شزلآلهصوآشحغعر%ألتةقأشضغفروأ

الحكمهذالأن:قال،مفالاستغفارلطلب!هقبرهإلىالمجيءمشروعية
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

هذالأن؟وفاتهبعدقبرهإلىوالمجيءحياتهفيحووإليهللمجيءشامل

باقي.هوبلبموتهينقطعفلا!نوو،للنبيتعظيمفيهالحكم

فإن،عليهدليللاقول"بموتهينقطعلاوهذا":قوله":السهسوانيقال

الصغرىالإمامةمن-الأحكامسائرأنكمافيه،استبعادلاالحكمهذاانقطاع

والأمر،الأرحاموصلة،والزكاة،والحج،والصيام،والصلاةوالجهاد،،والكبرى

،والمشاورة،القتالعلىوتحريفالمؤمنينالمنكر،عنوالنهيبالمعروف

نأزاعمزعمفإن،موتهبعدانقطعتقد-الثغوروحفظ،الجيوشوتجهيز

البرزخيةالحياةإن،؟الموتبعدانقطاعهمعنىفماقبرهفيحي"خووالنبي

بديهيوالأوللا؟أمعندكمالأحكامكلفيالدنيويةللحياةمساويةهيهل

وغيرها،الصغرىالإمامةمنالمذكورةالأحكامانقطاععلىالأمةلإطباقالبطلان

.(1)"!ووموتهبعدإليهالمجيءحكمانقطاعفياستبعادفلاالثانيوعلى

،بالموتينقطعلاحكمهأنادعىأنبعدبالدليلاستدلالشبهةفصاحب

للنبيالخطابفيهاجاءكلها،العشرةتجاوزتنظائرالسهسوانيعليهفأورد

وتحريضروالجهادكالإمامةحياتهفيبهايقومالذيهو!هالنبيوكان!!ه،

،بالإجماع!هعنهالأحكامهذهانقطعت!هوفاتهوبمجرد،القتالعلىالمؤمنين

فيفكان،الشبهةصاحبادعاهاالتيالدلالةعكمسعلىالنظائرهذهفدئت

!ابطالأ.وردآلشبهتهنقضآذلك

.(92):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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النظائر:الرابعالفصل

الرابعالمبحث

صاحبيمحنلاالذيبالنظيرالاستدلال

الشبهةفيدعواهنفسعلىبهالاستدلالالشبهة

جانبين:يتضمنالنوعهذا

المعاني.فيلاالألفاظفيتكونماأكثرهناالنظائرأن-1

الدليلعلتوزدالتيالنظائرأن:بمعنى،سلبيهناالاستدلالأن-2

الشبهةصاحبادعاهالذيالمعنىسلببهائرادالشبهةصاحبأوردهالذي

به.استدلالذيالدليلعليهاشتملالذياللفظفي

الحق؟يخالفمعنىعلىدليليفيواردبلفطالشبهةصاحباستدلفإذا

الدليلعليهاشتملالذينفسهاللفظعلىتشتملالدليللذلكنظائرعليهدأولي

عنديدلأنيمكنلاالنظائرتلكفياللفظذلكأنيبتنثئم،بهاستدلالذي

لذلكادعاهالذيالمعنىذلكعلى-نفسهالشبهةصاحبومنهم-أحدكل

فيالشبهةصاحبادعاهمابأنيقطعوهذابه،استدلالذيالدليلفياللفظ

يمكنلا-الأكثروهي-لدليلهالنظائرالأدلةلأن؟صحيحغيراللفظمعنى

كانإذاينفظالمذعىالمعنىأنالمعلومومن،نفسهالمعنىذلكعلىحملها

.أخرىأدلةفيوردإذااللفظذلكعليهيدلأنيلزمصحيحآ

ذلك:نماذجومن

تعالى:قولهفيوالهجرةالخروجبلفظالشبهةصاحباستدلال:الشبهة

،0011:ءلنسااأ(آلئرغلآتجر"ؤقغآلمؤتققذيذكهثئمؤزسصولإءآدتةإلىمفاجراتتيرءيمنماتحرقيومن!
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

مهاجرفهو؟وفاتهبعدقبرهلزيارةأو،حياتهفي!لزيارتهخرجمنأنعلى

منأنالعلمذوقمنمسكةأدنىلهمنعندشكولا:قال،ورسولهالثهإلى

ورسوله،اللهإلىمهاجرأخرجأنهعليهيصدق!ىاللهرسوللزيارةخرج

وفاته.بعدفكذاقطعأ،الكريمةالآيةفيداخلةحياتهفيوزيارته

قربةالزيارةكونعلالآيةبهذهيستدلمنمثلأن":السهسوانيقال

فيخرجلمناللهانتدب":بحديثقربةالزيارةكونعلىيستدلمنكمثل

وأأجرمننالبماأرجعهأنبرسليوتصديقبيإيمانإلايخرجهلاسبيله

روحةأواللهسبيلفيلغدوة":وحديث،(1)عليهمتفق"الجنةأدخلهأوغنيمة

فيعبدقدماأغبزتما":وحديث،(2)عليهمتفق"فيهاوماالدنيامنخير

الثهسبيلفيفصلمن":وحديث،(3)البخاريرواه"النارفتمسهاللهسبيل

بأيفراشهعلىماتأوهامةلدغتهأوبعيرهأوفرسهوقصهأوقتلأوفمات

الهجرةإن":وحديث،(4)دوادأبورواه."الجنةله!انشهيدفإنهشاءحتف

فهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن":وحديث،(5)"قبلهاكانماتهدم

تعالى:كقولهالهجرةذكرفيهاوردالتيالآياتوجميع،(6)"ورسولهاللهإلى

.(1876)رقم(3/9541)ومسلم،(36)رقم(1/22)البخاريأخرجه(1)

.(0188)رقم(3/9941)ومسلم،(2639)رقم(3/2801)البخاريأخرجه(2)

.(2656)مقر(3/1035)البخاريصحيح(3)

/11)الضعيفةالسلسلةفيالألبانيوضعفه،(9942)رقم(284)صداودأبيسنن(4)

.(5361)رقم(597

.(121)رقم(1/211)مسلمأخرجه(ه)

.(7091)رقم(3/5151)ومسلم،(1)رقم(1/3)البخاريأخرجه:عليهمتفق(6)
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وألتهألتهرخمتيرفينأؤث!كآلئرم!بيلينيؤبخهدوأهاتجروأوآلؤليناتنو(ةآلذليئان!

آدتةسبديلييتوجفدواؤهاجروأاقواةألديمت!:تعالىوقوله،1812:البقرةأ(عفورزجص

ضتةبرخمؤزتجهو!يتيثرممئمآئفإلزونوؤأؤليكآدتةجمندذزجةآغظموآنفييييئبآضؤلهئم

عطيص(آتجززمجنذةأفةإنآئذالهعهاخيديهت!ضعيريهايحيصقتمؤجتمتيؤيىضحؤن

مهتقزز!أوتاكؤآثز!دوأآدتوشصبيلىني%حروأها!والذيمنى:تعالىوقوله،122-02:التولةأ

آدتةلهكانيزضحؤنه!فذمخلأقق!تهم!آلرننق!لهؤمخئنآدتةص4ي!زقاضصتأآلته

العلمأهلمنأحدأأنمع،الآياتمنذلكوغير،159-58الحج:(ألثييز!ز

.(1)"قربةالزيارةكونعلىوالآياتالأحاديثبهذهيستدللموالدين

على(و)الهجرة()الخروجلفظفيهالذيبالدليلاستدلالشبهةفصاحب

وأحياتهفي!وولزيارتهخرجمنكلأنوادعى،الزيارةوهو:ادعاهمعنى

علىيدلالدليلأنالنهايةفيفادعى،ورسولهاللهإلىهاجرممنفهوموتهبعد

الكتابمنكثيرةنظائرالسهسوانيعليهفأوردوميتا،حيأو!"زيارتهمشروعية

اللفظانهذانكانلوأنهوبين،()الهجرةولفظ()الخروجلفظفيها،والسنة

حيآ!ووالنبيزيارةعلىيدلانالشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلفي

فيهماوردحديمبأوآيةكليكونأنفيتعتن،-ادعىكما-قربةوأنهاوميتآ

قربة،وأنها!هالنبيزيارةمشروعيةعلأيضآيدل(و)الهجرة()الخروجلفظ

هذهفدلت،ذلكيدعيأن-نفسهالشبهةصاحبومنهم-أحدآيمكنولا

(و)الهجرة)الخروج(لفظفيالشبهةصاحبادعاهالذيالمعنىأنعلىالنظائر

صحيح.غيرباطل

.(58):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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ميىالظالفمكل

والعميريدالترد

مباحث:ثمانيةوفيه

والحصربالترديدالمراد:الأولالمبحث.

وإقرارالحق.الباطلإبطالمعوالحصرالترديد:اثانيالمبحث.

يمحنلابحيثالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثالثالمبحث.

بالحق.والإقرارإبطالهإلاالشبهةصاحب

الأخف.إلىالأشذمنوالانتقالجزد!لابوالحصرالترديدالرابعالمبحث.

الذيالأدنىمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:الخامسالمبحث.

فيه.ينازعالذيالأعلىإلىالشبهةصاحببهيقز

المتفقالأصولمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السادسالمبحث.

الشبهة.صاحبفيهينارعالذيالموضعإلىعليها

.الخاصإلىالعاتممنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديدالسابعالمبحث.

صاحبمرادفيالتفصيلخلالمنوالحصرالترديد:الثامنالمبحث.

الشبهة.
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

الخامسالفمل

والعمهرالترديد

الأو!المبحث

والحصربالترديدالمراد

:اللغويالمعنى

وتردادآ()1(،ترديدأيردد--)ردد:يقال)رذد(،الفعلمصدرالترديد:

وهو:،منقاسمطردواحدأصلوهو،المضعفةوالدالالراء:مادتهوأصل

ذرلأنه)المرتد(:وسميردأ(،-أرده-الشيء)رددت:تقولالشيء،زخع

،(2)هيففائدةولالهمرجوعلا:أيله(راذةلاأمر)هذا:ويقالالكفر،إلىنفسه

.(3)رذهوسأله،طلبه:(و)استرذه،وخطأهيقبلهلم:(عليهو)ردة

*صطلاحي:المعنى

هل:الحكمعلةبأنويردد،الأصلأوصاف-أولأ-يتفحصأنهو)

وصفعلىيستقرحتىكلحكم-ثانيآ-يبطلثمتلك؟،أوالصفةهذه

.(4)"علتهالوصفهذاكونذلكمنفيستفادواحد،

.(3/172)العربلسان:انظر(1)

.(387-2/386)اللغةمقاييسمعجمانظر:(2)

.(036):صالمحيطالقاموس:انظر(3)

.(1/591)العلماءدستور(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثالنى:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفط

المن!ج:وتأصهيل6المرادالمعنى

المنهج،هذاوتأصيل،الكلمةلهذهالمرادالمعنىعنبحثيأثناءفي

أهلعلماءعندالتاريخيةأمثلتهاأهموبيانوفوائدها،،فيهالمتبعةوالطريقة

الأمينمحمدالعلامةفعلكماواستوفاهااستوعبهامنعلىأقفلم؟السنة

غنيةفيهلأنموجزآ؟مختصرآذلكفيكلامهسأذكرفإننيولذلك،الشنقيطي

للمقصود)1(:واستيعابآوكفاية

الدليل:هذاأسماء

والترديد،بالتقسيم:الجدليينوعندوالحصر)2(،بالترديدالدليلهذايعزف

المنفصل.بالشرطي:المنطقيينوعند،والتقسيمبالسبر:الأصوليينوعند

:ومعناهضهابطه

أصلين:منمتركبأنه

عنهالمعبروهوالحصر،طرقمنبطريقالمحلأوصافحصرأحدهما:

المنطقيين.عندالمنفصلوبالشرطي،والجدليينالأصوليينعندبالتقسيم

منهاباطلهوماوإبطال،المحصورةالأوصافتلكاختيارهو:والثاني

الجدليينوعندبالسبر،الأصوليينعندعنهالمعبرهووهذا،صحيحهوماوابقاء

المنفصل.الشرطيفيبالاستثناءالمنطقيينوعندبالترديد،

.(535-3/914)البيانأضواء:انظر(1)

الاسم.هذاالشنقطيالعلامةيذكرولم،(2/934)المرسلةالصواعقانظر:(2)
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

:القرآنمندليله

منها:،القرآنفيعديدةأدلةله

لأزضىوآآل!تتخؤلهبخققوأآتم!أتخلقولتمممآتم4غيزلثىمنخيقوأآتم!:تعالىقال-1

.!63-53:لطورا1(يوينونلأقي

آظقغ!ثؤؤتذاضالأؤقاذلأوتتنلاتيا!قرآلذىيتأقؤ!:تعالىقال-2

.!97-77:يممرأ(!!عقدآلرخمقآيخداقيآمخذنغيبآ

آلثرمجنذآتخذئمفل!دؤد*أتحاماإلأأقاران!مقثنؤقالؤأ!:تعالىقال-3

صسئئةءصم!كنمهمل!لغلمولنىلاقاآلترغلتفولونآئمعفذة5آدته*تحيفققنعفدا

وكعلو(اتوأةؤآلؤيمت!خدونفيهاهتمقايىآآضخبقأؤتبف!روبرءؤآحظث

.!82-08:لبقرةاأ(خلدولنىفهاممئمتهحئؤأآضخمبأؤثصكلضئيخمتىأ

لذ!ؤتننةآقلآثنغثتمغزآوعتآثكبآلضعآيئغتأزؤء3ثنستة!:تعالىلقا-4

!نماوكنضخلإقين!نتسإنبيقيرتئونيآ!كانثتايقآزحامغثتوآل!ضتلتآمالأنثيايقآآرحزم

آزحاملخليآشتمثمتآقاآلأنثتايقآرحزمنيتز!ذلآةقلآثتكقآتعروعئآثتايقآلإبلي

با!دآلتهغلآفزئيحتينفمنآطذبهذاحآلتاوضغنحماداةحمد!نتف\تملأنثستنآ

غليمخرفاإقتأروجىمآأجذفيلأفل!لظايينآتقؤتمآتهلإىلاآلتةإنبغترسكلق!لايشآليفحل

لغترأهلاق!يو\رتجىقإتصختريرلخم\ؤق!فوحاماآؤدشيتةليهوتآنتظعثه+،لأطامجر

.!541-341:نعامالأ9(ءيهآلئه
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

منه:المقصود

فيالدليلهذايستعملونمنهمكلوالجدليونوالأصوليونالمنطقيون

أعمالجدليينعنداستعمالهأنإلا،استعمالهمنالاخرغرضهوليسغرض

والأصوليين.المنطقيينعنداستعمالهمن

أوصافمنوالباطلالصحيحمعرفة:الدليلهذامنالجدليينفمقصود

المحل.أوصافحصر:الأول:أمرينمنيتركبعندهموهو،النزاعمحل

كلهاباطلةتكونوقدمطلقآ،الصحيحوتصحيحمنهاالباطلإبطال:والثاني

علىفائدةوأكثرنفعأأعمالدليلوهذاإليها،المستندالحكمبطلانفيتحقق

والمنطقيين.الأصوليينطريقعلىمنهالجدليينطريق

علةاستنباطوهو،صخاشيءفييستعملفإنهالأصوليينعندوأما

الشرعي.الحكم

وأهفيته:وأثرهالههمنةأهللدىلهالتاريخية*ثار

نإهناوسنذكر،تاريخيةآثارآالدليللهذاأناعلم":الشنقيطيقال

بعضها.للهاشاء

لضعفسببأولأنهالتاريخفيجاءالعظيمالدليلهذاأن:ذلكفمن

العظيم.القرآنبخلقبالقولعقائدهمفيالمسلمينعلىالعظمىالمحنة

واستفحلت،المأمونأيامفينشأتالقرآنبخلقالقولمحنةأنوذلك

ذلكجميعفيوهي.الواثقأيامفيذلكعلىواستمرت،المعتصمأيامفيجدآ

العلمبعفأهلقتلمنفيهاوقعماومعلوم.وقدمساقعلىقائمةالتاريخ

ماومعلوم.خوفأبالقولالمداهنةإلىبعضهمواضطرار،وتعذيبهمالأفاضل
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

حنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبيالإمامزمنهفيالمسلمينلسيدفيهاوقع

الضربمنخيرأوالمسلمينالإسلامعنوجزاه،الواسعةبرحمتهاللهتغمده

المحنةهذهلضعفتاريخيمصدرأولأنجاءوقد.المعتصمأيامالمبرح

العظيم:الدليلهذاهوجماحهاوكبح

أبيبنأحمدترجمةعلىالكلامفيبغدادتاريخفيالبغداديالخطيبقال

بنمحمدسمعت:يقولخلفبنطاهرسمعت:-إسنادهفساق-ليؤاد

رجلأيقتلأنأرادإذاأبيكان:يقولبالتهالمهتديلهيقالالذيالواثق

لأبيائذنوا:أبيفقالمقيدمخضوببشيخفأتى،المجلسذلكأحضرنا

صلاه5فيوالواثقالشيخفأدخل:قالدؤادأبيابنيعنيوأصحابهالثهعبد

يا:فقالعليكالثهسلملاله:فقال.المؤمنينأميرياعليكالسلام:فقال

نتتمخآب%!حفؤتحصبقإداج!يخ!:تعالىاللهقالمؤدبكأدبكمابئس،المؤمنينأمير

أبيابنفقالمنها.بأحسنولابهاحييتنيماوالله،186الناء:أ(آؤرذوهآيحئهآ

تقولماشيخ،يا:فقال.كلمه:لهفقال.متكلمالرجل،المؤمنينأميريادؤاد:

فقال:سل:لهفقال"السؤالولي:يعني"تنصفنيلم:الشيخقال؟القرآنفي

!هالئبيغيمهشيءهذا:فقال:مخلوقفقال؟القرآنفيتقولما:الشيخله

يعقموه؟لمشيءأم؟الراشدونوالخلفاءوعليوعثمانوعمربكروأبو

بكر،أبوولا!و،الئبييعلمهلمشيءاللهسبحان:فقال.يعلموهلمشيء:فقال

:قالأنت؟علمته،الراشدونالخلفاءولاعلي،ولا،عثمانولاعمر،ولا

؟القرآنفيتقولما:قال.نعمقالبحالها.والمسألةأقلني:فقالط.فخجل

الراشدونوالخلفاءوعمربكروأبو!هعلمهشيءهذا:فقال.مخلوقفقال
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

وسعهم؟ماوسعكأفلا:قالإليهالناسيدعواولمعلموه:فقال؟يعلموهلمأو

إحدىووضع،قفاهعلىواستلقىالخلوةمجلسفدخلأبيقامثمقال:

بكر،أبوولا!ك!نح!ه،الئبييعلمهلمشيءهذا:يقولوهوالأخرىعلىرجليه

سبحانأنت؟،علمتهالراشدونالخلفاءولا،عليولا،عثمانولاعمر،ولا

والخلفاء،!وعلي،وعثمانوعمر،بكر،وأبو!ه،التبيعلمهشيء.!الثه

الحاجب،عمارآدعاثم؟وسعهمماوسعكأفلا،إليهالناسيدعواولمالراشدون

وسقط،الرجوعفيلهويأذندينار،أربعمائةويعطيهالقيودعنهيرفعأنفأمر

أحدأ.ذلكبعديمتحنولمدؤاد،أبيابنعينهمن

انتهىولما،البغداديالخطيبعنالقصةهذهتاريخهفيكثيرابنوذكر

.يعرفلابعفمنفيهبإسنادتاريخهفيالخطيبذكره:قالسياقهامن

منتابالواثقأنمن:وغيرهالخطيبذكرهبماالقصةلهذهويستأنس

ابنوكان:الخطيبقال:والنهايةالبدايةفيكثيرابنقال.القرآنبخلقالقول

القولإلىالناسودعا،المحنةفيالتشديدعلىوحملهالواثقعلىاستولىدؤادأبي

-إسنادهفساق-.موتهقبلذلكعنرجعالواثقإنويقال:قال:القرآنبخلق

.القرآنبخلقالقولمنتابوقدماتالواثقأن:المهتديعنرجلعن

الاحتجاجصحيحةالعلماء،عندمشهورةتزللمالقصةفهذهحالكلوعلى

الحجر.الخصمإلقامفيها

يرادبالقيودمكبلأكانالذيالشيخهذابهاألقتمالتيالقصةهذهوحاصل

والتقسيم:السبرهوالذيالعظيمالدليلهذاهوحجرآ،دؤادأبيبنأحمدقتله

إليهاالناستدعوالتيهذهمقالتكدؤاد:أبيلابنيقولالمذكورالشيخفكان
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والحصرالزديد:الخامسالفصل

وخلفاؤه!رالئبييكونأنإما:أمرينأحدمنالصحيحبالتقسيمتخلولا

قسمفلا،وغيرهالعلمبينواسطةولابهاعالمينغيرأوبهاعالمينالراشدون

السبرأنفبينالمذكورينالقسمينإلىالصحيحبالسبررجعإنهثم.البتةثالث

التقديرين:منتقديركلعلىليسدؤادأبيبنأحمدأنيظهرالصحيح

يدعوهمولمالناسوتركوا،وأصحابههوبهاعالمآكان!ووالئبيأنعلىأما

عدممنوأصحابهالئبيعليهكانلمامخالفةإليهادؤادأبيابنفدعوةإليها:

وسعهم.مايسعهوكانلها،الدعوة

أبيلابنيمكنفلابها:عالمينغيروأصحابه!والئبيكونعلىوأما

بها.علمهمعدممعبهاعالمأنهيدعيأندؤاد

الواثقوترك،الواثقعينمنسقطولذلكتقدير،كلعلىضلالهفظهر

لضعفتاريخيمصدرأولالعظيمالدليلهذافكان.العلمأهلامتحانلذلك

هذاوفي،!حالمتوكليدعلىبالكليةاللهأزالهاحتى؟الكبرىالمحنةهذه

.(1)"المذكورالدليللهذاعظيمةتاريخيةمنقبة

!ح!!!!اكع

.(405-3/205)نلبياااءضوأ(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ال!انيالمبحث

وإقرارالحقالباطلإبطالمعوالحصرالترديد

المهملك:هذافيلأصل

أطقغ!*ؤؤتذاقالألأوتتنؤقاذئاتيا!قرآلذىأقرءتت!:تعالىقوله-1

لتقسيموا":الشنقيطيلقا،!79-77:أمريم(%آتخذيخذآلرخمتنعقدا!!آنغيتت

الصحيحوالسبر،ثلاثةفيالمحلأوصافيحصرالكريمةالآيةهذهفيالصحيح

الحجروائلصبنالعاإلقاميتمموبذلك،الثالثويصححمنهااثنينيبطل

فيالمحلأوصافحصروجهأماوولدأ.مالأالقيامةيوميؤتىأنه:دعواهفي

مستندكيخلولاالقيامةيوموولدآمالأتؤتيإنكقولك:نقولأنافهوثلاثة

وعلمت،الغيبعلىاطلعتتكونأن:الأولأشياء:ثلاثةمنواحدمنفيه

والثاني:.المحفوظاللوحفياللهكتبهمماالقيامةيوموالولدالمالإيتاءكأن

نأ:الثالث.يخلفهلنعهدآأعطاكإنفإنه،بذلكعهدآأعطاكاللهيكونأن

تعالىذكروقد.غيباطلاعولاعهدغيرمناللهعلىافتراءذلكقلتتكون

بأداةلهمامبطلأ،(اقيآمخذيخذآلرخمتنعفداآنغيتتآطتغ!:قولهفيولينالألقسمينا

يطلعلمالمذكورالعاعرلأن.باطلالقسمينهذينكلاأنشكولاالإنكار.

ذلكقالأنهوهوالثالثالقسمفتعينعهدا.الرحمنعنديتخذولم.الغيب

الزجربحرفالواقعهوالذيالقسمهذاإلىتعالىأشاروقد.اللهعلىافتراء

يطلعلم،كذلكالأمرس!يليلزمهلأنه:أي،(!لأ!:قولهوهووالردع
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والعصرالزديد:الخامسالفصل

كانلولأنه،اللهعلىافتراكأذلكقالبلعهدأ،الرحمنعنديتخذولم،الغيب

.(1)"ترىكمامقالتهعنالردعيستوجبلمحاصلأأحدهما

حزملذ!زتنناةقلآشغقلمغنرآومفثغقألضمآيئآقنىآزؤفيثخص!ة!:وقوله-2

لإبليآومن*صصدقين!نتضإنبعقرتئولقآ!لأنثيتنآزحاملختوآشتقلثآقالأنتيايبآآر

لأنث!غزآتمآآزحا!غتليآشتمثتآقالأفثصايقآآيرلذ!زتينحزمةآقلآثتكقتتقزآومنىآثايق

لاسآليصلتا!دآلتوغلآلهرئيحنينفمنآطذبهدأآلتهوضتنحئمإد!د%!نضف

يظعمةطاعرغلمخزئاإقةأوجىتآأجذفيلأفل!ثلظاييئآتقؤمآتهلىلاآلتهإنبغترسكلتو

(بهءألتهلعترأهل\ؤيض!قارتجمئ!قإئهوخنزيرآؤثخمض!فوحادماآؤشتتةليهوئآن،لأ

الإناثبعضحرمواللذينيقولاللهفكأن":الشنقيطيقال.!145-143:الأنعامأ

بعضها:دونكالحاميالذكوربعضوحرموابعضها،دونوالسوائبكالبحائر

معقولةبعلةمعللأيكونأنمنبعفهدونذكرمالبعضتحريمكميخلولا

الأنوثة،الإناثمنالمحرمفيالعلةتكونأنفإمابعلةمعللأنهوعلىتعبديآ.أو

واشتمالها،الرحمفيالتخلقمعآفيهماالعلةتكونأو.الذكورةالذكورومن

حصربعدثمبها.الحكمإناطةادعاءيمكنالتيالأقسامهيهذهعليهما،

ليتميزاختبارهاأي.المذكورةالأقسامسبرإلىنرجعالتقسيمبهذاالأوصاف

العلةكونلأن،الصحيحبالسبرباطلةكلهافنجدهاالباطلمنالصحيح

علىذلكفدلبعفالذكور،تحلونوأنتمذكركلتحريميقتضيالذكورة

العلةوكونالاطراد.عدمهوالذيالنقضلقادحبالذكورةالتعليلبطلان

الرحماشتمالالعلةوكون.قبلهفيماذكرناكماأنثىكلتحريميقتضيالأنوثة

.(3/294)نلبيااءضواأ(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثاف!:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

!فل:بقولهتعالىأشارالإبطالهذا!الى.الجميعتحريميقتضيعليهما

العلةكانتفلو:أي(قيا!ئنألآأزحاملخليآشتمثتآقاآلأنثسغقآرحزمنيتز!ذلآة

اشتمالكانتولو.ى!نأكللحرمتالأنوثةكانتولوذكر.كللحرمالذكورة

بلابهوصاكمالثهأنيقتضيتعبديآذلكوكون.الجميعلحرمعليهماالرحم

وأشارأيضآ،باطلأنهعلىذلكفدل.بذلكرسولمنهيأتكملمإث.واسطة

نأبينثم،(بهذاجآدتهؤضصنحمإد!د%!ختق!آتم:بقولهبطلانهإلىتعالى

بقوله:وإضلالمفتريكذبوأنه،الظلمأشنعمندليلبغيرالتحريمذلك

آتقؤتمتهدىلاآلتةإنجكلقيربقترآلاسليضل!دباآلتهغلىآقزىيمئينآط!قمن!

محرئاإتنأوجنمآآجلفيلأقل!:بقولهذلكفيالتحريمعدمأكدثم،(آلطايين

أهل(ؤيسصقارتجشىقإئصخنزيرلخمآؤقمتفوحاماآؤدديهوتضيتةآنيظعثه+(لأطامجرقئ

.(1)"(يوءلتهآلعتر

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

له:فقلاللهبعلميقرلاالجهميأنتعلمأنأردتإذا"أحمد:الإمامقال

آئرذبمآ!تهددتة1ليهين!:لوقا،5512:البقرة9(ءلجهيمنب!ثئءئجيطو!ؤلا!:يقولللها

بيفيمائننذآتضآقآغقموألكتمت!تتجيموأفإلز!:وقال،1166الناء:أ(ءهيتعب!"هترشآإتيتث

(ءإلأبيقيهؤلاتضحعأنثئيحقتخملوماآكمايمهايمقتتقتيحن!رجؤتا!:لقا،!41:هودأ(ألته

والدلالاتبالأعلامعليهوقفكالذيهذااللهبعلمتقر:لهفيقال،147أنصدت:

:؟الأم

.(494-493/3)البيانأضواء(1)
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والعصرالترديد:الخامسالفصل

كفر.علم؟لهليس:قالفإن

منوقتفيكانقداللهأنزعمحينكفر؟؟محدثعلملته:قالوإن

فعلم.علمالهأحدثحتىيعلملاالأوقات

وقالكلهقولهعنرجعمحدثا؟ولامخلوقاوليسعلمدته:قالفإن

.(1)"السنةأهلبقول

الجهميمعوالحصرالترديددليلأحمدالإماماستعملالنموذجهذاففي

ثبوتهاينكرأنلأحديمكنلاالتيالقرآنأدلةأولأفذكر،اللهعلممسألةفي

الذيالثهعلمتجاهموقفهفيالممكنةالقسمةلهذكرثمورودأ،ولالفظألا

الآياتهذهعليهدلت

كافر.فهو؟الآياتهذهأنكرفقدعلم؟دتهليس:قالفإن

يخلو:فلاعلم؟لثه:قال!ان

الجهلإلىالثهنسبقدفيكون؟مخلوقمحذثعلملته:يقولأنإما

كافر.فهو؟يكنلمأنبعدعالمآصاروأنه

ماوهو،الحقهوفهذامحدثآ،ولامخلوقأليسعلمدئه:يقولأنوإما

الحمد.ولثهالسنةأهلعليه

.(04):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواء!هلشبهنقضفي

اثالثالمبحث

بحيثالباطلإبطالمعوالحصرالترديد

بالحقوالإقرارإبطالهإلاالشبهةصاحبيمحنلا

المهمملك:هذافيلأصهل

لأقيلأز!ؤآل!تتفؤلهبآختقوأآتم!تخيقوئآمممآتمغيزلثئ:ينطقوأآتم!:تعالىقوله

علىسبحانهاحتجاجههذا:ومن":القيمابنقال،136-35الطور:أ(يؤيخون

معارضتهولاردهإلىسامعهيجدلاالذيالحاصرالمقسمبالدليلالمشركين

ختقوأآتم!آتخيقوئمممآتمينغيزثئئ:خيقوأآتم!:وتعالىتباركيقولحيثسبيلا،

لإقامةالمتضمنوالحصرالترديدهذافتأمل،(يوينونلأقيوآلأزعقآل!تتفؤلب

لمأنبعدمخلوقونهؤلاء:تعالىيقول،عبارةوأفصحطريقبأقربالحجة

كلعندالممتغعالمحالمنفهذا،؟خلقهمخالقغيرمنخلقوافهليكونوا،

خالق،غيرمنومخلوقصانعغيرمنمصنولحيكونأنوعقلفهملهمن

وعماراتوقصورابنيانافيهافرأىبهامرثمفيهابناءلاقفربأرضرجلمرولو

!آتم:قالثمبناها.وبانياصنعهاصانعاأنريبولاشكيتخالجهلممحكمة

فإنلنفسهخالقاموجداالعبديكونأنالمستحيلمنأيضاوهذا(آنخيقولتممم

واحدةساعةالحياةأسبابوتعاطيهوجودهبعدحياتهفييزيدأنيقدرلامن

!اذا.عدمهحالفيلنفسهخالقايكونكيفشعرةولاظفراولاأصبعاولا

الذيالحقالإلهفهوفطرهموفاطراخلقهمخالقالهمأنتعينالقسمانبطل

الخالقوحدهوهوغيرهإلهابهيشركونفكيفوالشكرالعبادةعليهميستحق
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والعصرالزديد:الخامسالفصل

قيل:؟الحجةهذهمن(ؤآلأزعقبدؤقتت!اآوققخآئم!:قولهموقعفماقيلفإن.لهم

مخلوقونوأنهموفاطراخالقالهمأنالأولينبالقسمينبينفإنهموقعأحسن

خالقينغيرعاجزونفهموخلقواوجدواأنبعدأنهمالثالثبالقسموبين

القهارالواحدوأنوالأرضالسمواتيخلقواولمنفوسهميخلقوالمفإنهم

فهووالأرضالسمواتوخلقخلقهمالذيهوسواهربولاغيرهإلهلاالذي

.(1)"فيهوماوالسفليالعلويالعالمبخلقوالساكنالمسكنبخلقالمتفرد

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

ذلكخضل:الضلالوأوضحالمحالأبينومن":القيمابنالإمامقال

ودعوى،وظاهرهحقيقتهخلافعلىكلهونحوهاأعالصفاتنصو:أيعني

تأويلاتهموأن،المعطلينالنفاةأقوالفيالحقوأن،والاستعارةفيهالمجاز

النصوعر.هذهمنالمرادةهي

وهي:بعفهمهامنأومنهابدلاثلاثةمحاذيرأحدذلكمنيلزمإذ

بها.المتكلمعلمفيالقدح.

بيانه.فيأو.

نصحه.فيأو.

:يقالأن:ذلكوتقرير

النفاةتأويلاتفيالحقأنعالماالنصوصبهذهالمتكقميكونأنإما

ذلك:يعلملاأو،المعطلين

.(494-2/492)المرسلةالصواعق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

علمه.فيقدحاذلككانفيها:والحقذلكيعلملمفإن

يخلو:فلافيها:الحقأنعالماكان!ان

بزعمهم--دتهتنزيههيالتيبعباراتهمالتعبيرعلىقادرايكونأنإما

يكونلاأوبها،ينزههلممناللهيعرفلاوأنهوالتجسيموالتمثيلالتشبيهعن

:العباراتتلكعلىقادرا

ورثةوكان،فصاحتهفيالقدحلزم:بذلكالتعبيرعلىقادرايكنلمفإن

أفصحالملاحدةوتلامذةوالجهميةالمعتزلةوأوقاحالفلاسفةوأفراخالصابئة

أولياؤهبالضرورةبطلاتهيعلممماوهذا،الحقعنوتعبيرابياناوأحسنمنه

وأقدرهمالخلقأفصحأنهفييشكوالممخالفيهفإن،ومخالفوهموافقوهوأعداؤه

.والإشكالاللبسمنويخلصهالمعنىيطابقبماالتعبيرحسنعلى

يناقفه:ومابخلافهدائماوتكلمبهيتكلمولمذلكعلىقادراكانوإن

فقالوالبيانالنصحبكمالرسلهاللهوصفوقد،نصحهفيقدحاذلككان

عنوأخبر،14:إبراهيم9(قتمفؤمهءليمبصلمجلأمايئإلأزسموليمناشف!سزآوما!:تعالى

لأممهم.الناسأنصحبأنهمرسله

أصحابالمعطلةالنفاةمذهبيكونكيفالتامةوالمعرفةوالبيانالنصحفمع

.(1)"!باطلا؟والسنةالقرآنأتباعالإثباتأهلوقول،الصوابهوالتحريف

معوالحصرالترديددليلالقيمابنالإماماستعملالنموذجهذاففي

يأتي:بماإيجازهويمكنالمقصود،فيظاهروكلامه،المؤولةالمعطلة

.(264-1/424)المرسلةالصواعق(1)
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والحيهرالترديد:الخامسالفصل

الشبهة:

.النصوصمنالمرادةهيالصفاتمعطلةتأويلات

الشبهة:نقض

إما:!يهـه(ورسوله،سبحانهالله)وهو:عالصفاتبنصوالمتكفم

ذلك؟يعلملاأو،المعطلةهؤلاءتأويلاتفيالحقأنعالمآيكونأن"

علمه.فيقدحآذلككانذلكيعلملمفإن

يخلو:فلافيها،الحقأنعالمآكان!ان

،-بزعمهم-دتهتنزيههيالتيبعباراتهمالتعبيرعلىقادرأيكونأنإما"

لزمبذلكالتعبيرعلىقادرآيكنلمفإن؟العباراتتلكعلىقادرأيكونلاأو

عنوتعبيرأبيانأوأحسنمنهأفصحالمعطلةهؤلاءوكان،فصاحففيالقدح

يتكلمولمذلكعلىقادرآكانوإن.بالضرورةبطلانهيعلممماوهذا،الحق

نصحه.فيقدحآذلككان؟بخلافهدائمأوتكلم،به

)وهو:الصحيحالقسمصوابعلىالأدلةيذكرأندونالدليلاستعملوقد

فاسدالمعطلةتأويلوأن،الحقيقةإرادةهوورسولهالثهكلامفيالحقأن

قسمكلخطورةبيانمنوبعدهوقبلهالدليلأثناءفيذكرهبمامكتفيأ،(باطل

وعقلأ.نقلأالفاسدةواللوازمالمخالفاتمنعليهي!رتبوما

الأقسامببطلانيقزأنإلاوالحصرالترديدهذامعالمخالفيمكنفلا

مكابرآ.معاندآكان!الا،الصحيحالقسموإقرارالفاسدة
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةهواءيأهلشبهنقضفي

الرابعالمبحث

الأخفإلىالأشذمنوالانتقالبالضدزجوالحصرالترديد

القسمفييبدأوالحصرالترديددليلبناءعندأنه:المسلكبهذاالمراد

وجرمأ،مخالفةوأكثرهاوأشنعهاوأغلظهاالمحتملةالأقسامبأشدالأول

تفكير،أوترددأيدونالقسمهذابإنكاريبادرأنإلاالمخالفيسعلافحينها

ثم،الأولمنذلكفيأخ!يكونآخرمحتملقسمإلىذلكبعدينتقلثم

فيالمحتملةالتقسيماتعددبحسب-وهكذامنه،أخفهوماإلىينتقل

وتكونإليها،إيصالهالمرادالدليلنتيجةإلىبالخصميوضلحتى،-الدليل

فلاالمراد،الحقهيتكونوقدقبلها،التيالأقسامجميعمنأخ!قطعآ

ورضا.قناعةعنبهاويقزالخصمفيطمئن،والهدىالخيرإلافيهايكون

:كل!هملاهذافيو*صل

ا!قعأدئزمجنذتمآمخذفل!دؤدأ!اماالأآقاران!متلنوقالوأ!:تعالىقوله

فهذا":القيمابنقال،018:البقرة9(لالقثمولنىماآلترغلتفولونآئمعفذألتهتحيفقتن

منبدلاأمرينبينالمطالبةلهذهوترديد،دعواهمبتصحيحلهممطالبة

ثن!:قولهمفإنالآخر،ثبوتفلزمأحدهمابطلانتعينوقدمنهما،واحد

نأفإما،بالوحيإلايعلملاغيبعنخبر(!دؤد*أ!اماإلأأقاران!مت

منوحيإلىمستندايكونأن!اماكاذبافيكونعلمبلااللهعلىقولايكون

كاذباخبرايكونأنفتعينقطعا؟منتفوهذاالمخبر،إلىعهدهوعهدالله
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

:الرسولأيهايالهم(فل!":سعديابنوقال.(1)"تعالىاللهعلىكاذبقائله

الموجبالوعدفهذا،وبطاعفوبرسلهبهبالإيمان:أي(عقدامجنذآلترآتخذئم!

فأخبر(لالققموئىقاآلتوتفودو!غلآنم!،يتبدلولايتغيرلاالذيصاحبهلنجاة

لهما:ثالثلااللذينالأمرينهذينأحدعلىمتوقفةدعواهمصدقأنتعالى

نأ!اما.صحيحةدعواهمفتكونعهدا،اللهعنداتخذواقديكونواأنإما

علموقد.وعذابهملخزيهمأبلغفيكون،كاذبةفتكونعليهمتقولينيكونوا

حتىالأنبياء،منكثيرالتكذيبهمعهدا،اللهعنديتخذوالمأنهمحالهممن

ونقضهماللهطاعةعنولنكولهم،منهمطائفةقتلواأنإلىالحالبهموصلت

،يعلمونلاماعليهقائلونمختلقون،متقولونأنهمبذلكفتعين،المواثيق

.(2)"القبيحاتوأشنعالمحرماتأعظممنعلمبلاعليهوالقول

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

،167:المائدةأ(زيكينأئننذإتيفقآتيغ!:!للهاوقال":البخاريلإمامالقا

فالصلاة،11172!نعام:(آلصتؤة!آييموأ:قالولذلكبه،أمرمماكلهفذلك

والأمر،اللهطاعةفالصلاة،الصلاةجملةمنالقرآنوقراءة،اللهطاعةبجملتها

علىمقروءالصدورفيمحفوظالمصاحففيمكتوبوهو،قرآنبالصلاة

ليسوكتبوحفظقرئوما،مخلوقوالكتابةوالحفظوالقراءة،اللسان

ويدعونه،ويحفظونه)الله(يكتبونالناسأن:عليهالدليلومن،بمخلوق

الثه:والخالقفيه،شكولامخلوقالناسمنوالكتابةوالحفظفالدعاء

:؟المصحففيالقرآنأترى:لهويقال،بصفته

.(5/602)الفوائدبدائع(1)

.(57)صالرحمنالكريمتيسير(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

ذروهذاالدنيا،فييرىمااللهصفاتمنأنزعمفقدنعم؟:قالفإن

.(لأتصرآؤممؤئذرك!لدنياافي!301:الأنعامأ(رخ!بأللأتذر!هآ!:!اللهلقول

.(1)"الخلقإلىرجعفقد؟القرآنكتابةيرى:قالوإن

منمعوالحصرالترديددليلالبخاريالإماماستعملالنموذجهذاففي

،مخلوقالقرآنأنعلىبذلكويستدلوالمقروء،القراءةبينالتسويةيدعي

وأن،والمكتوبوالكتابةوالمقروءالقراءةبينوالفرقالدليلأولأووفقزر

اللهكلاموالمكتوبوالمقروء،مخلوقةوهيالعبدفعلوالكتابةالقراءة

القرآنأترى:المخالفإلىسؤالهموخهأالدليلاستعملثم،بمخلوقوليس

الإجابة:احتمالاتم!قثم،؟المصحففي

:فيقولبالإثباتالمخالفيجيبأنوهو:،وأغلظأشذهوبمابادئأ"

شديدأميرفيفيقع؟والمكتوبالكتابةبينالتفريقعدمفيقولهعلىبناخنعم؟

صفاتمنصفةيرىأنهدعواه:وهو،بطلانهعلىالمسلمينبينمتفقالنكارة

.!الدنيافيالله

المخالفيجيبأنوهو:،-الحقهنا:وهو-أخفهوبماوخغ"

عنخرجقدفيكون؟القرآنكتابةالمصحففييرىإنماإنه:فيقولبالنفي

الكتابةبينالتفريقإلىورجعالشديد،المنكرعلىتشتملالتيالأولىالإجابة

عليهويدلالنفسإليهتطمئنالذيبالحققالقديكونوبذلك،والمكتوب

الدليل.

.(511):صالعبادأفعالخلق(1)

http://www.al-maktabeh.com



والعصرالترديد:الخامسالفصل

مسانالمبحث

الأدنىمنوالإنتقالبالضدزجوالحصرالترديد

فيهينازعالذيالأعلىإلىالشبهةصاحببهيقزالذي

المهمصلك:ا!تدلمراا

الترديددليلبناءعندأنهوهو:،السابقالمسلكعكسيكونأنيشبهما

بهيقزمماويكون،المحتملةالأقسامبأدنىالأولالقسمفييبدأوالحصر

لافحينهامخالفآ،أونفسهفيللحقموافقآكانسواءلهويسفمالمخالف

تفكير،أوترددأيدونالقسمهذاعلىبالموافقةيبادرأنإلاالمخالفيسع

منهينتقلثم،الأولمنأعلىيكونآخرمحتملقسمإلىذلكبعدينتقلثم

فيالمحتملةالتقسيماتعددبحسب-وهكذامف،أعلىهوماإلىأيضآ

الذيالموضعهوويكونالأقسامأعلىإلىبالخصميوضلحتى،-الدليل

معاندأ.كان!الابالحقفيهيقزأنإلاحينهايملكفلا،معهالنزاعفيه

فيلقومهالشنلأإبراهيمبمناظرة:المسلكهذاعلىيستدلأنويمكن

الذيالكوكبفيناظرهمالأمرابتداءفيفإنه،اللهدونمنالكواكبعبادتهم

قاذزةاكويمب!آللغتهتجن!ققضا:بعبادتهايقزونالتيالسماويةالأجرامأدنىهو

هوماإلىذلكبعدانتقلثم،176:الأنعامأ(آلأييين\حمثلأقالمآقلققضآقذازبئ

قذازيتتالالمتقمرتازغارقتخا!:القمر()وهوكذلكبعبادتهيقرونممامنهأعلى

ذلكبعدانتقلثم،177:الأنعام1(آئقؤرآلقخآتدينلأ!ون!زبئتهدنيتتمتينقاذآقلققضآ

ققتا!:(الشمس)وهياللهدونمنيعبدونهاالتيالسماويةالأجرامأعلىإلى
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

(تمثركونبريبريحتاإئييقؤيرقالآققمتقلتآ\!بنهدآربئهداقالبازغةآلشقنت!زةا

منلشيءمستحقةالأجرامهذهتكونأنعليهمأبطللماثم،178الأنعام:9

ؤتجف!ت!افئ:فقالبهاوألزمهمفيهاينازعونالتيالنتيجةإلىوصلالعبادة

قال.91:179!نعام(آئمثركينيمنىآئماؤمآآفينح!ضزألأوقالرآقهمفؤهمضلقذىوتجهى

هذافيكان-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمأنوالحق"كثير:ابنالحافظ

،والأصنامالهياكلعبادةمنعليهكانوامابطلانلهممبينأ،لقومهمناظرأالمقام

الكواكبوهي،الهياكلعبادةفيوضلالهمخطأهمالمقامهذافي...فبئق

والمريخوالشمسوالزهرةوعطاردالقمر:وهي،المتحيرةالسبعةالسيارة

ثمالقمر،ثم،الشمسعندهموأشرفهنإضاءةوأشدهن،وزحلوالمشتري

تصلحلاالزهرةهذهأن-عليهوسلامهاللهصلوات-أولأفبين،الزهرة

ولاشمالأ،ولايمينأعنهتزيغلا،معينبسيرمقدرةمسخرةفإنهاللإلهية،

ذلكفيلهلما،منيرةاللهخلقهاالأجراممنجرمهيبلتصرفآ،لنفسهاتملك

المغربوبينبينهفيماتسيرثمالمشرقمنتطلعوهي،العظيمةالحكممن

ومثل،المنوالهذاعلىالقابلةالليلةفيتبدوثم،فيهالأبصارعنتغيبحتى

ثم،النجمفيبينمامثلفيهفبينالقمرإلىانتقلثمللإلهية،تصلحلاهذه

التيالثلاثةالأجرامهذهعنالإلهيةانتفتفلما،كذلكالشمسإلىانتقل

إبي!يقؤير:قال،القاطعبالدليلذلكوتحققالأبصار،عليهتقعماأنورهي

فكيدونيآلهةكانتفإن،وموالاتهنعبادتهنمنبريءأنا:أي(قمثركوناضحي"ءىىيت

وألأز!ررجييفآقالرآ!تتمؤلمحضلذىوتجالىوخقت!إتيتنظرونلاثمجميعآبها

ومسخرهاومخترعهالأشياءاهذهخالقأعبدنماإ:أي(آتمتثركينآتأمنىؤمآ
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والحصرالترديد:الخامسالفصل

ومليكهوربهشيءكلوخالقشيءكلملكوتبيدهالذيومدبرها،ومقدرها

.(1)"!يالهه

السنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

إما:اليقينتفيدلااللفظيةالدلالةبأنالقائلإن":القيمابنالإمامقال

ظناولاعلماتفيدلاقالفإنظناولاعلماتفيدلاأوظناتفيدإنهايقولأن

كفراالناسأعظممن-الإنسانيةوالفطرةوالسمعللعقلمكابرتهمع-فهو

قدسبحانهفالثه:لهقيليقيناتفدلم!انغالباظناتفيدبلقالوإن!الحادا،

ش!ثا(آلحتيمنلايضيئآلطنؤإنإلأالطنتتبعون!إن:تعالىفقالوأهلهالمجردالظنذم

إلأتتبعو!!إن:تعالىوقال،يطابقهولاالحقيوافقلاظنأنهفأخبر،!28النجم:أ

إبئ!:النارأهلوقال،!23:النجمأ(آفذئزيهح!يمنمممجآةؤتقذآلأنفسىتقؤىؤقاآلطن

(فئيؤيؤنلأيخريمآ!ؤ!:عنهمتعالىقولهولكان،132:الجاثيةأ(بم!تثعيينلأنماؤقامحنإتظن

اللفظيةالأدلةمناستفادوهإنمابالآخرةعلمهمفإن،مطابقغيرخبرا14القرة:1

كانفإذا،بالنقلعلمإنماالمعادبأنيصرحونالمتكلمينوجمهورسيمالا

لاالعقليةالأدلةإذبالآخرةيوقنمنالأمةفييكنلميقينايفيدلاالنقل

عبادهمنيكتفلمسبحانهفإنهوفسادا،بطلانابهذاوكفىفيهالهامدخل

وقوله:،119أمحمد:(آلتهإلأإبةآتةرلأقآغقؤ!:كقوله،بالعلمأمرهمبلبالظن

آدتة!ؤآتقوأ:وقوله،198:المائدةأ(زجيسغفورآدتةؤآنآلعقابثتديدآدتةآتتآغتمؤأ!

بعففيالظناتباعيجوزوإنما،ذلكونظائر،1223:البقرة(أقنقىم!نآوآغلمؤأ

.(186-2/185)العظيمالقرآنتفسير(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الجزئيةالأمورفيأوحكمهاالمجتهدعلىيخفىكحادثةللحاجةالمواضع

لمفمنرسولهلسانوعلىكتابهفياللهبينهماوأما،ونحوهالسلعكتقويم

الأدلةكانتفلو،الإيمانأهلمنليسالوعيدأهلمنفهوظناظنهبليتيقن

أحديتيقفلموالسنةبالكتابورسولهاللهبيفمالكاناليقينتفيدلااللفظية

.(1)"الأمةمن

معوالحصرالترديددليلالقيمابنالإماماستعملالنموذجهذاففي

اليقين:تفيدلااللفظيةالأدلةأنيدعيمن

ظنآ؟ولاعلمآتفيدلاأنهاوهو:وأخفهاالاحتمالاتبأدنىالدليلفبدأ"

والسمعللعقلمكابرتهمع-لأنهقطعأ،ببطلانهالخصميقزالاحتمالوهذا

والإلحاد.الكفرأعظممن-الإنسانيةوالفطرة

هذاأنوبتن،الظنتفيدأنهاوهو:،أعلىهوماإلىمعهمانتقلثم"

المجزدالظنذئمقدتعالىاللهلأنصحيحآ؟يكونأنالبتةيمكنلاالاحتمال

عنبهاللهأخبرماكانفلو،يطابقهولاالحقيوافقلاالظنأنوأخبر،وأهله

لكانظ!آ؟إلاتفيدلاوعقوباتهاالأمموأحوالالآخرواليوموصفاتهأسمائه

أهلحالذلكفيوحالهمبمستيقنين،هموماظنآإلايظنونإنالمؤمنون

وفسادا.بطلالآبهذاوكفى،والريبوالشكالكفر

وهو،العلمتفيدأنهاوهو،الثالثالأخيرالاحتمالإلايبقفلم"

.اعتقادهيجبالذيالصحيح

.(74.-2/739)المرسلةالصواعق(1)
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والحصرالزديد:الخامسالفصل

السادسالمبحث

الأصولمنوالانتقالبالصدزجوالحصرالترديد

الشبهةصاحبفيهينافيعالذيالموضعإلىعليهاالمتفق

القسمفييبدأوالحصرالترديددليلبناءعندأنه:المسلكبهذاالمراد

وأالأحوالأوالأصولأوالأدلةمنعليهوالمردودالراذفيهيتفقبماالأول

القسمهذاعلىبالموافقةيبادرأنإلاالمخالفيسعلافحينهاذلك،غير

يكونقدآخرمحتملقسمإلىذلكبعدينتقلثمتفكير،أوترددأيدون

وقدالأولالقسمعلىبهايوافقالتينفسهابالدرجةعليهموافقآالمخالف

،-الدليلفيالمحتملةالتقسيماتعددبحسب-وهكذامنه،أدنىيكون

صاحبيكونوبهذافيه،ينازعالذيالمحتملالقسمإلىبالخصميوضلحتى

ذلكإقرارهوجعلفيها،ينازعلاالتيبالأصولأولأالمخالفقزرقدالسنة

فلافيه،يتنازعانفيمابالحقالنهايةفيليقزره؟بعدهماإلىمنهينطلقمنطلقأ

بمايقزأنلزمهبالأصلأقرإذالأنه؟بالنتيجةيقزأنإلاالخصمأماميكون

منهزمآ.ناكلأأومعاندآمكابرأكان!الا،صحيحةفروعأوأصولمنعليهيترئب

المهم!لك:هذافيو*صط

إلزامبابفيوالحصرالترديددليلفيهاوردالتيالقرآنيةالآياتجميع

ومن،الربوبيةبتوحيدإقرارهمأخذبعدالألوهيةبتوحيدبالإقرارالمشركين

دفدرؤم!قاللايخي!وئآدتهدوبيمنغتتمآلدينىآذلمحوأفلي!:تعالىقوله:ذلك

-ة!نجمآلشفقةتضقعؤلاثيننمهير!متهم!لؤمايثزييمنفيهماقتمومالأزضىنيآؤلاضلؤف!ت!لآ
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

اللهكتابفيماالمتتبعتتبعوإذا":القيمابنقال،!23-22تة،(أسبأ:%آلضنإلأ

والنبوةالرسالة!اثباتالصفاتوإثباتالتوحيدإقامةفيعبادهبهحاجمما

وعموموظاهرخفيبكلعلمهإثباتوطرقالأجسادوحشرالمعادوإثبات

الأمروجدسواهالعبادةيستحقلاوأنهوالتدبيربالملكوتفردهومشيئتهقدرته

أجلعلىذلكفيسبحانهمفالمخاطبةتصرفمنذكرناهماعلىذلكفي

منوأبعدهاللعقولملاءمةوأعظمهاالقلوبإلىوأسبقهاالحجاجوجوه

علىوأدلهوأرشقهوأحسنهوأعذبهوأبينهلفظأوجزفي،والشبهالشكوك

وبطلانالتوحيدإقامةمنعبادهبهحاجفيما-تعالىقولهمثلوذلكالمراد،

لاآلتهدونييحنغختمآلدينىآذلمحوأقلي!:-كلهاموادهوحسمأسبابهوقطعالشرك

قينمتهم!رؤماشزفيمنفيهماقتموماثتآلاقضىؤلاآلمتصولضلهفدزؤم!قالئو!يتي

علىالآيةهذهأخذتكيففتأمل،(،هت%%يتنإلأمجنذة-آلتتمققةظهيرح!ؤلاتنقع

أحكمعليهموسدتهاالشركإلىمنهادخلواالتيالطرقبمجامعالمشركين

يرجلمفلو!الا،نفعهمنيرجولمابالمعبوديتعلقإنماالعابدفإن،وأبلغهسد

للأسبابمالكاالمعبوديكونأنبدفلاوحينئذبه،قلبهيتعلقلممنفعةمنه

وجيهاأو،لهومعاوناوزيراأوظهيراأولمالكها،شريكاأو،عابدهبهاينفعالتي

وبطلتوجهكلمنالأربعةالأمورهذهانتفتفإذا،عندهيشفعوقدرحرمةذا

مثقالتملكأنآلهتهمعنسبحانهفنفى،موادهوانقطعتالشركأسبابانتفت

فنفىالحقلمالكشريكةهيالمشركيقولفقد،والأرضالسمواتفيذرة

مهتحي"هتاتؤ!:فقالومعاوناووزيراظهيراتكونقدالمشركفيقول،لهشركتها

أحدعندهيشفعلاأنهوأخبرآلهتهمعنفنفاهاالشفاعةإلايبقفلميننمهير(،
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والعصرالزديد:الخامسالفصل

يديه،بينبالشفاعةيتقدململهيأذنلمفإنللشافعيأذنالذيفهو،بإذنهإلا

ومعاونتهالشافعإلىيحتاجعندهالمشفوعفإنالمخلوقينحقفييكونكما

وهوبذاتهإليهفقيرسواهماكلمنوأمافيها،لهيأذنلم!انشفاعتهفيقبلله

.(1)"إذنهبدونأحدعندهيشفعفكيفسواهماكلعنبذاتهالغني

الهصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

خلق:كلوفيمكانكلفيهو:قلتمإذأرأيتم":الدارميالإمامقال

نعم.:قالوا؟والأمكنةالخلقيخلقأنقبلواحداإلهااللهأكان

غيرفيأزليففيكانكمايبقىأنأقدروالأمكنةالخلقخلقفحينقلنا:

لمأو،-بزعمكم-خلقهاالتيوالأمكنةالخلقمنشيءفييصيرفلامكان

بلى.:قالوا.؟ذلكعنيستغنلمأوفيها،يصيرأنمنبذآيجد

بائنوبهائهعزهفيعرشهعلىهوإذالقدوسالملكدعاالذيفماقلنا:

ويصيروالبهائموالطيرالناسوأجوافالقذرةالأمكنةفييصيرأنخلقهمن

.(2)"شيءمفومكانوحجرةزاويةكلفي-بزعمكم-

منمعوالحصرالترديددليلالدارميالإماماستعملالنموذجهذاففي

:مكانكلفيسبحانهأنهويدعيخلقهعناللهبينونةينكر

:فقاليقينآ،بهسيقزأنهيعلمأميرعنالخصمبسؤالالدليلفبدأ"

أهليتفقممافهذا،؟والأمكنةالخلقيخلقأنقبلواحداإلهااللهأكان

.(462-3/461)المرسلةالصواعق(1)

.(42-14):صالجهميةعلىالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةا!ماهواءأهلشبهنقضفي

أمامفليس،ووحدانيتهبالئهكفرإنكارهلأن،بهالإقرارعلىوالمخالفالسنة

نعم.:يقولأنإلاالمخالف

خلقحيناللهأنوهو:أيضآ،بهسيقزآخرأصليإلىمعهانتقلثم"

يخلو:فلاوالأمكنةالخلق

فلامكانغيرفيأزليتهفيكانكمايبقىأنعلىقادرآيكونأنإما+

خلقها.التيوالأمكنةالخلقمنشيءفييصير

فيها.يصيرأنمنبدايجدفلا،ذلكعلىقادرغيريكونأن!اما+

فيها.يصيرأنعنيستغنيفلاإليها،محتاجأيكونأنوإما+

وهذا،بالثالثولابالثانييقولولا،الأولعلىقادرالثهبأنيقزوالخصم

منبالنقصاللهوصفمفيلزمإنكارهلأنفيه،معهالسنةأهليتفقمما

الحاجة.أوالعجز

السنة،أهلمعفيهمايتفقاللذينالأصلينبهذينالخصمإقراروبعد

والمخالف،السنةأهلبينالمنازعةفيهالذيالموضعإلىالدارميوصل

بالأصلينتقزكنتإذابأنكالمخالفوقزر،مكانكلفياللهكونوهو:

نأبعد-القدوسالملكاللهإن:تقولأنهيالحتميةالنتيجةفإنالأولين

كانكماخلقهمنبائنوبهائهعزهفيعرشهعلىهو-والأمكنةالخلقخلق

الأمكنةفيصارقدسبحانهالثهأنتدعيأنلا،والأمكنةالخلقيخلقأنقبل

وحجرةزاويةكلفيشيءمنهوصاروالبهائموالطيرالناسوأجوافالقذرة

.!!ومكان
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والحصرالزديد:الخامسلفصل

السابعالمبحث

الخاصإلىالعاتممنوالانتقالبالغدزجوالحصرالترديد

المهمهملك:!سذاالمراد

أطراففيهاصورةأوقضيةأومسألةفيوالحصرالترديددليلكانإذاأنه

الدليلبناءعندفإنهبعضر؟منأخصأوبعضمنأعمبعضهامحتملةوأقسام

التخصيص،علىالدلالةفيأقلهاأوالمحتملةالأقسامبأعمالأولالقسمفييبدأ

عليهالاتفاقكانخصوصيةأقلأوعمومأأكثركانكلماالقسملأنوذلك

هذاعلىبالموافقةيبادرأنإلاالمخمالفيسعلافحينها،وأقوىوأظهرأكثر

يكونآخرمحتملقسمإلىذلكبعدينتقلثمتفكير،أوترددأيدونالقسم

التقسيماتعددبحسب-وهكذا،قبلهالذيمنخصوصيةأكثرأوعمومآأقل

خصوصيةالأقسامأكثرإلىبالخصميوضلحتى،-الدليلفيالمحتملة

قبله-بماأقزوقد-حينهايملكفلأ،النزاعفيهالذيالموضعهوويكون

أيضآ.القسمبهذايقزأنإلا

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

عليهاالمردوددحلانالشيخ:أيعنيالرسالةصاحب":السهسوانيقال

تملموأ،ذآنفتم!ؤتؤ:تعالىقوله:أيعنيالآيةفيالوارد!صإليهالمجيءجعل

زجيخا(توآباآطةتوجدوأآلزسئولثفزؤآشتغعز%آلتةقأشتغفزوأجآةوكآنفسمفخ

بعد!هقبرهإلىو!جيءقحبفي!إليهللمجيءشاملأعامآأ!64الناء:أ

مماته.
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

قبرإلىوالمجيء،أفرادهمنكانماإلايتناوللاالعاماللفظأنيديىولم

زائدأمرأصلأمنهيفهمولا،الرجلعينإلىالمجيءأفرادمنليسالرجل

له:فنقولاللفظهذامنالزائدالأمرذلكفهممدعادعىفإنهذا،على

وأ،الرجلإلىإضافتهيصحزائدأمركلأوزائد،أمركلمنهيفهمهل

القبر؟(.:)أيعالخاالأمر

:يقالالثانيالشقاختيرفإنالعقلاء.منأحدبهيقوللامماالأولوالشق

بيتإلىالمجيءعلىالرجلإلىالمجيءيطلقأنالفاسدقولكعلىيلزم

!الىأقاربهوإلىعشيرتهوإلىأصحابه!الىأولاده!الىأزواجهوإلىالرجل

بساتينهوإلىآبارهوإلىمجالسهوإلىمولدهوإلىأمتهوإلىأتباعهوإلىقومه

إلايلتزمهلاوهذا،مهجره!الىدياره!الىسككهوإلىبلدهوإلىمسجده!الى

المجيءقربةعلىدالةالآيةأنيلتزمأنفيلزمهأحدالتزمهوإنغبي،جاهل

الثالثالشقاختير!ان.الأباطيلأبطلمنوهذاكلها،المذكورةالأشياءإلى

،والشرعوالعرفاللغةمندليلأعليهتجدولن،؟الفهمهذاعلىالدليلما:فيقال

!هالنبيقبرغييرقبيرفييقوللاوالمخالفينالموافقينمنأحدآأنترىأما

القولهذامنالعقلاءمنأحديفهمولا،الرجلذلكجاءأنهأحدجاءهإذا

والمجيءأمر،الرجلإلىالمجيءأنهذامنفتحصل.الرجلذلكقبرجاءأنه

الأمورإلىوالمجيءأمر،الرجلإلىالمجيءأنكماآخر،أمرالرجلقبرإلى

للآخر.فردآأحدهاليسأخر،أمورالمذكورة
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والحصرالزديد:الخامسالفصهمل

الرسولإلىالمجيء:الرسولإلىالمجيءبشمولفالقولهذاتقررإذا

وهذا،والفرسالإنسانالإنسالببشمولولكالقول،الرسولقبرإلىوالمجيكأ

.(1)"العقلاءبإجماعباطلوهو،غيره!الىنفسهإلىالشيءتقسيمهو

يدعيمنمعوالحصرالترديددليلالسهسوانياستعملالنموذجهذاففي

منه،الاستغفاروطلبه!ك!قبرهزيارةمشروعيةعلىتدلالمذكورةالآيةأن

يأتي:فيماتلخيصهويمكنظاهر،حم!وكلامه

الشبهة:

آلتةقأشضغفزوأ*وكآنفسمفئمجاظاتوأإذآنقخ!ؤتؤ:تعالىبقولهلاستدلالا

قبرهإلىالمجيءعلىالحتعلى(لوأبازجيخاآتتةآدزسصول!لؤجابروأفقصؤآشتغعر%

منه.الاستغفارلطلب!و

الشبهة:نقض

والمجيء،حياتهفي!صالكريمشخصهإلىالمجيءعلدتتإنماالآية

إلىالمجيءمنيفهمولا،الرجلعينإلىالمجيءمنليسالرجلقبرإلى

ذلك.علزائدأمرالرجلعين

له:قيل-الشبهةصاحبإليهذهبكما-الزائدالأمرذلكاذعىومن

العقلاء.منأحدبهيقوللافهذازائد؟؟أمركلمنهيفهمهل"

.(27-26):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

ذلك:فييدخلأنفيلزم؟؟الرجلإلىإضافتهيصحزائدأمركلأم"

جاهلإلايلتزمهلاوهذا،ذلكوغير...أزواج!الىالرجلبيتإلىالمجيء

غبي.

منولااللغةمنعليهدليللافهذا؟؟-القبر:أي-الخاصئ!الأمرأم"

.الشرعمنولاالعرف

رح!!!!اكع
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والحصرالترديد:الخامسلفصل

الثامنالمبحث

الشبهةصاحبمرادفيالصفصيلخلالمنوالحصرالترديد

الاحتمالاتوالحصرالترديددليلفييفضلأنه:المسلكبهذاالمراد

كلويجعل،الخصمبهاجاءالتيالشبهةفيمرادةتكونأنيمكنالتي

أحدالدليلعرضطريقةفييسقكثم،الدليلأقساممنقسمآمنهااحتمال

السابقة.المسالك

ستكونفيهالدليلعرضطريقةأنمعبالذكرالمسلكهذاأفيرد!انما

:أمرانمنهالهدفلأن؟السابقةالستةالمسالكمنواحدآ

كلامهفييكونالشبهةصاحبأنوذلك،المخالفمعالعدل:الأول

نأدونمعينآمعنىكلامهحقلفلو،غموضنوعبهاستدلالذيالدليلأو

مطلقآ.بهيقوللاأويقلهلمإليهشيءنسبةفيهكانلربمابهيصزح

باطل،منتحتملهماكلعلىوالقضاءالشبهةعلىالرداستيفاءالئاني:

والحصرالترديدطريقعنالشبهةتحتملهاالتيالاحتمالاتذكرأنوذلك

حدة؟علمنهااحتمالنقفكلثمصاحبها،مرادفيالتفصيلخلالمن

صرحسواءجوانبها،جميعمنالشبهةفيموجودباطلنقفلكلبهيحصل

.ك!متمأيذلكبعدفيهالغيرهولالهيكونفلاأضمرها،أمالمخالفبها

أشهرها:منيكونويكاد،السنةأهلاستعمالاتفينماذجهومن

فيطعناذلككانالنقلقدمناإن":قوله":تيميةابنالإسلامشيخقال

نإ":قولهلأنوذلكمسقم؟غير:"فيهطعنافيكونالعقلهوالذيأصله
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

أصلأوالأمر،نفسفيثبوتهفيأصلأنهبهيريدأنإما"للنقلأصلالعقل

علمنابصحته.في

هووبغيرهبالسمعالأمرنفسفيثابتهومافإنعاقليقولهلاوالأول

ولابعقللاثبوتهنعلملمأوثبوتهالعقلبغيرأوبالعقلعلمناسواءثابت

فيثبوتهاينفيلابالحقائقعلمناوعدمبالعدمعلماليسالعلمعدمإذبغيره

سواءالأمرنفسفيثابتهو!سالمصدوقالصادقبهأخبرفماأنفسها،

سواءرسولهفهوالناسإلىتعالىالثهأرسلهومن،نعلمهلمأوصدقهعلمنا

،الناسيصدقهلموإنحقفهوبهأخبرومايعلموا،لمأورسولأنهالناسعلم

نفسهافيالرسالةفثبوت،الناسيطعهلموإنبهأمرفالثهاللهعنبهأمروما

علىموقوفاليسالأمرنفسفيبهأخبرماوثبوتالرسولصدقوثبوت

نعلمهاالتيالأدلةعلىأوعقولناعلىموقوفايكونأنعلىفضلا-وجودنا

والصفاتالأسماءمنيستحقهوماتعالىالربوجودأنكماوهذا،-بعقولنا

ليسالعقلأنبذلكفتبين،نعلمهلمأوعلمناهسواءالأمرنفسفيثابت

صفةلهمفيداولالهتكنلمصفةلهمعطياولانفسهفيالشرعلثبوتأصلا

فيه،مؤثراليسلهتابعالعلمعنالمستغنيللمعلوممطابقالعلمإذكمال

المعلومحصولفيشرطاكانماوهو،العمليأحدهما::نوعانالعلمفإن

محتاجبهالعلمعلىمتوقفهنافالمعلوميفعلهأنيريدلماأحدناكتصور

وجودهفيمفتقرغيرالمعلومكانماوهوالنظريالخبريالعلم:والثاني،إليه

وبملائكتهرسلهوصدقوصفاتهوأسمائهتعالىاللهبوحدانيةكعلمنابهالعلمإلى

فهينعلمها،لمأوعلمناهاسواءثابتةالمعلوماتهذهفإنذلك،وغيروكتبه
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والحصرالزديد:الخامسالفصط

المنزلالشرعفإنالبابهذامنهوالعقلمعوالشرعبها،علمناعن!ستغنية

فيمستغنفهونعلمهلمأوبعقولناعلمناهسواءنفسهفيثابتاللهعندمن

فإنبعقولنا،نعلمهأن!الىإليهمحتاجوننحنولكنوعقلناعلمناعن!سه

الأمورمنتضمنهوبمابهعالماصارنفسهفيالشرععليههوماعلمإذاالعقل

لهتكنلمصفةذلكوأعطاهبهبعلمهوانتفعوآخرتهدنياهفيإليهايحتاجالتي

ناقصا.جاهلالكانيعلمهلمولوذلكقبلمن

وهذا-صحتهعلىلناودليلبالسمعمعرفتنافيأصلالعقلأنأرادإنوأما

التيالعلومأمفيناالتيالغريزةهنابالعقلأتعني:لهفيقال:-أرادهالذيهو

:؟الغريزةبتلكاستفدناها

يتصورعلماليستالغريزةتلكلأن؟تريدهأنويمتنعتردهفلمالأولأما

كانوماكالحياةسمعيأوعقليعلمكلفيشرطوهيالنقليعارضأن

العلومكلفيشرطوالغريزةفالحياةلهمنافيايكونأنامتنعالشيءفيشرطا

الاعتقادفيشرطأيضاوهيلهامنافيةتكونأنفامتغعوعقليهاسمعيها

له.معارضةلهمنافيةتكونأنفيمتنععلماتكنلم!انبالاستدلالالحاصل

بالعقلالحاصلةالمعرفةوأصلهالسمعدليلهوالذيبالعقلأردت!ان

ودليلالسمعأصلايكونبالعقليعرفماكلليسأنهالمعلوممن:لهفيقال

السمعبصحةوالعلمتحصرأنمنأكثرالعقليةالمعارففإن،صحتهعل

العقليةالعلومكلوليمس،!هالهالرسولصدقيعلمبهماعلىيتوقفأنغايته

مثلأرسلهتعالىاللهأنبهيعلمبمايعلمذلكبل!ووالرسولصدقبهايعلم

ذلك.وأمثالبالآياتللرسولوتصديقهالصانعإثبات
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

توقفبمعنىلاللنقلأصلاالمعقولاتجميعتكنلمكذلككانوإذا

سيمالاذلك،بغيرولاصحتهعلىالدلالةبمعنىولاعليهابالسمعالعلم

منوكثيرقوليهأحدفيكالاشعريأكثرهمأوالإثباتمتكلمةمنكثيرعند

وافقهمومنبعدهومنالجوينيالمعاليأبيكالاستاذأكثرهمأوأصحابه

مجرىتجريالتيالمعجزاتظهورعندالرسولبصدقالعلميقولونالذين

الرسولبصدقالعلمعليهيتوقفمافحينئذضروريعلمالرسولتصديق

متنوعةكثيرةطرقلهالرسولبصدقالعلمأنمعيسيرسهلالعقليالعلممن

الموضع.هذاغيرفيعليهالكلامبسطقدكما

العلميتوقفلاماالمعقولاتمنللسمعالمعارضكانفإذاوحينئذ

واضح،بينوهذاالسمعأصلفيقدحافيهالقدحيكنلمعليهالسمعبصحة

بعضفيالقدحليسأنهكماجميعهافيقدحابعفالعقلياتفيالقدحوليس

جميعهاصحةالعقلياتبعضصحةمنيلزمولاجميعها،فيقدحاالسمعيات

منيلزمفلاوحينئذجميعها،صحةالسمعياتبعضصحةمنيلزملاكما

المعقولاتمنغيرهاصحةبالسمعمعرفتناعليهاتبنىالتيالمعقولاتصحة

للسمع،المناقضةالعقلياتصحةعنفضلاتلكفسادهذهفسادمنولا

صحةللسمعملازمةهيالتيالمعقولاتصحةمنيلزمإنهيقالفكيف

بهإلاالسمعيعلنولاالسمعيعلمبهمافإنللسمعالمناقضةالمعقولات

بهوالعلملهملزوموهوبدونهبالسمعالعلميوجدلابالسمعللعلملازم

عاقليقولفهللهمنافلهمناقضللسمعوالمعارضبالسمعالعلميستلزم

.؟ومعارضهمناقفهثبوتالشيءملازمثبوتمنيلزمإنه
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والحصرالتردبد:الخامسالفصل

فيمتماثلاواحدنوعاكلهاالعقلياتجعلالقولهذاصاحبولكن

لالهالملازمبعضهاصحةيستلزمإنماالسمعأنومعلومالفسادأوالصحة

حقمنهعقلياتيسمىماأنعلىمتفقونوالناسلهالمنافيالبعضصحة

بخلافبهللعلملازمفهووموجبابالسمعالعلمفيشرطاكانوماباطلومنه

ملازم!اصحتهفيشرطابعينههويكونأنيمتنعفإنهلهالمناقضالمنافي

مناقضا.يكونلاالملازمفإنلثبوته

الج!ؤفيمعقولإنهيقالماعلىالسمعتقديممنيلزملاأنهفثبت

.(1)"أصلهفيالقدح

خلالمنوالحصرالترديددليلالإسلامشيخاستعملالنموذجهذاففي

يأتي:فيماتلخيصهويمكن،الشبهةصاحبمرادفيالتفصيل

الشبهة:

النقل.أصلالعقللأن؟العقلتقديموجبوالنقلالعقلتعارضإذا

الشبهة:نقض

:؟(النقلأصل)العقل:بقولكممرادكمما

لافهذاالأمر؟؟نفسفيالنقلثبوتفيأصلالعقلأنالمراد:هل"

سواء،نفسهفيثابتحقفهوالأمرنفسفيثابتآكانمافإن؟عاقليقوله

ثبوته.ينافيلابهعلمناوعدم،نعلمهلمأمبعقولناعلمناه

.(19-1/87)ضرلتعااءدر(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

؟؟بصحتهعلمنافيوأصل،بالسمعمعرفتنافيأصلالعقلالمراد:أم"

:فيقال

فهذهفينا؟؟التيالغريزيةالقوة:-هنا-)العقل(بالمرادهل"

يمكنعلمأليست-عقليأوسصيعلمكلفيشرطأكانت!ان-الغريزة

له.منافيأيكونأنامتنعالشيءفيشرطأكانمالأن؟للنقلمعارضف

فليس؟؟الغريزةبتلكالحاصلةوالمعارفالمستفادةالعلومالمراد:أم"

المعارففإن،صحتهعلىودليلأللسمعأصلأيكونبالعقليعزفماكل

ئحضر.أنمنأكثرالعقلية

!ح!!!!اكع
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ال!طد!ىالفمكل

المعارفهة

مباحث:عشرةوفيه

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

المبحث0

أئمته.

بالمعارضة.المراد:الأول

أصلأ.بالشبهةالتسليمبعدمالمعارضة:الاني

إجمالأ.الرسو!وتصديقوالإيماناليقينبقؤةالمعارضة:الثالث

والسنة.بالكتابالمعارضة:الرابع

السلف.وعملبالإجماعالمعارضة:الخامس

.المعتمدةوالقواعدالعلومبأصولالمعارضة:السادس

بالعقل.المعارضةالسابع

المشهورين.المبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثامن

جنسه.منمنهأقوىهوبماالشبهةدليلمعارضة:التاسع

أو!لامأصولهأوبحلامهالشبهةلصاحبالمعارضةالعاشر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المعارضة:الثالثلفصل

السادسالفمل

المعارفهة

الأولالمبحث

بالمعارضةالمراد

:اللغويالمعنى

،(ضةزمعا-ضلييعا-ضزغا):ليقا،(ضزغا)لفعلامصدر:رضةلمعاا

ترجحكثرتهامعوهي،فروعهتكثربناءوهووالضاد(،والراء)العين:وأصله

الأجسامفييقالأنوأصله،الطوليخالفالذيالغزضوهو،واحطأصلإلى

و)عرضوبدا،عليهظهركذا(:له)عرض:يقالغيرها،فييستعملثم

لأتخت!خ(لمحىمخةآدتةؤلاتخعلوا!و،إياهوأراهلهأظهره:(وعليهلهكأالشي

و)اعترض،تعالىالثهإلىيقربكمماوبينبينكممعتيرضآمانعآ:1224البقرة:أ

إذاالطريقأن:فيهوالأصل،المنع:والاعتراضحال،الشيء(:دون4الشي

عنو)أعرض(فلانعنو)أعرض،سلوكهمنمنعغيرهأوبناءفيهاعترض

:(هلو)تعزضغزضه،مبديآوؤلىضذ:أي(بوجههو)أعرضالأمر(هذا

اشتقتومنه،إليكأتىمامثلإليهأتيتإذاصنع(:مامثلو)عارضتهتصذى،

.(1)فعلهكعرضلهغلهغزضكأن،()المعارضة

-559):عالقرآنألفاظمفردات،(28.-4/269)اللغةمقاييسمعجمانظر:(1)

.(83ه-832):صالمحيطالقاموس،(056
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

المقابلة:الفصلهذافيبصددهنحنلماالمناسبالعاماللغويفالمعنى

مقابلةفيالشيءإقامة:بأنهبعضهمعفوعبر،الممانعةسبيلعلىوالمزاحمة

.(1)يناقضهما

*صهطلاحي:المعنى

الخصم.عليهأقامهماخلافعلىالدليلإقامة:المعارضة

منمقدمةمنعإنفالخصمبدليلالمطلوبعلىاستدذإذاأنه:وصفف

ومناقضةمجردامنعايسمىفذلكالتعيينعلىمنهاواحدةكلأومقدماته

يسمىبهيتقوىشيئاذكرفإنشاهد،إلىذلكفييحتاجولاتفصيليا،ونقضا

بجميعدليلكليس":يقولبأنمعينةغيرمقدمةمنع!ان،للمنعسندا

بدولاإجماليا،نقضايسمىفذلكخللا؟فيهاأن:ومعناه"صحيحامقدماته

ولامعينةلاالمقدماتمنشيئايمنعلموإن،الاختلالعلىشاهدمنهناها

معارضة.يسمىفذلكنقفمدعاهعلىدليلاأوردبأنمعينةغير

فإن!الاقلبا،يسمىالمعللدليلعينكانإن:بهالمعازضوالدليل

بالغير.فمعارضةوإلا،بالمثلمعارضةيسمىكصورتهصورتهكانت

:نوعانلغةالمعارضةاسمعليهيطلقوما

المذكور.المصطلحوهيخالصةمعارضة

مهماتعلىالتوقيف،(1371):صالكليات،(281):صالتعريفاتانظر:(1)

.(3/402)العلماءدستور،(664):صالتعاريف
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المعارضة:الثالثالفصل

لتضمنهابذلكسميتمعللبتعليلالمقابلةوهيمناقضةومعارضة

المعلل.دليلإبطال

الثبوتفيالدليلينبينوالمساواةالمماثلة:المعارضةتحققشرطومن

يتحققفلا،والجهةوالمحلالوقتواتحادحكمهمابينوالمنافاةوالقوة

فيزمانينفيوالإثباتوالنفيوالحرمةالحلبينالجمعفيأيضاالتعارض

تعارضلاوكذلكمتصور،لأنهواحد"زمانفيمحلينفيأوواحدمحل

الجهتين.اختلافعند

نإالدليلمنذكرتما:المعارضةصورةفيللمستدلالمعترضفيقول

.(1)نقيضهعلىيدلأوينافيهمافعنديتدعيهماعلىدل

أهميته:

فسادعلىيدلفوجودها؟الأدلةفيبهيقذحماأعظممنالمعارضةتعذ

الدليل":الإسلامشيخقال،وسلامتهالدليلقوةعلىيدلوعدمها،(2)الدليل

كانولذلك؟(3)"المقاومالمعارضعنالسالمالدليلهو:اتباعهيجبالذي

أعظممنوكان،بإطلاقالمعارضةمنسالمةأنها:المعجزةصفاتأظهرمن

يعارضهأنأحدآيمكنلاأنه:وشرائعهعقائدهفيالعظيمالدينهذاصفات

فاسدةمعارضتهتكونأنبدلابل،صحيحبوجهمنهثابتهومايعارضأو

مهماتعلىالتوقيف،(1371):صالكليات،(281):صالتعريفاتانظر:(1)

.(3/402)العلماءدستور،(664):صالتعاريف

.(2/112)الصفدية:انظر(2)

.(6/594)الصحيحالجواب(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

يعلمونبماإلايعلملاالأميالعربيالنبيهذاوكان":الشوكانيقال،باطلة

الكتبقراءةمنالمتمكنمنهمالواحديعلمقدبل،يدرونبماإلايدريولا

هؤلاءبينالصفةهذهعلهوفبينما،النبيهذايعلمهمابغيرالمقروءوكتابة

لماالحاكيالعظيمالكتاببهذاجاءناالحدهذاإلىالجهالةفيالبالغينالقوم

علىقومهممعلهمجرىوماوقصصهمالأنبياءأحوالتفاصيلمنذكرناه

لشيءمخالفغيرالكتبتلكفيلماموافقاووجدناه،وجهوأتمحالأكمل

صوثبوتالخصوعلىنبوتهثبوتعلالدالةالأدلةأعظممنهذاكانمنها،

لجاحديتيسرلاالدليلهذادلالةومثل،العمومعلىالأنبياءمنقبلهمننبوة

الشبهمنبشبهةيعارضهاأوبقادحفيهايقدحأنمارقلزنديقولالمكابرولا

قبولمنالعقليوجبهبماويدريويفهميعقلممنكانإنكانتماكائنة

التشكيكتقبلولابالمعارضةتدفعولابالردتقابللاالتيالصحيحةالأدلة

.(1)"الشبهةتحتملولا

:جك!نملال!سذاالتقعيدفيالعلمأهلكلامومن

يقصدونومالمذهبهموفطنامنهمذلكرأينافحين):الدارميقال-1

اللهعنوالأمروالعلمالكلامونفيوالرسلالكتب!ابطالالكفرمنإليه

ماالعلماءوكلاموالسنةالكتابمنرسومامذاهبهممننبينأنرأيناتعالى

أنفسهمعلىفيحذروهممذهبهمسوءعلىالناسمنالغفلةأهلبهيستدل

دينعنمنافحينمحتسبينعليهمالردفيويجتهدواوأهليهمأولادهموعلى

.(42-14):صالثقاتإرشاد(1)

http://www.al-maktabeh.com



المعارضة:الثالثالفصل

.(1)"اللهعندمابهطالبينتعالىالله

عنبالجوابإلايتملاالدليل":تيميةابنالإسلامشيخوقال-2

الدالالدليلبينالفرقمنبدفلايعارضهابماكثيراتشتبهفالأدلةالمعارض

بهيحصلفالدليلباطلعارضهالذيإنليتبينعارضهماوبينالحقعلى

الدليلذلكبينالفرقوهوالفرقانمنذلكمعبدلالكنالحقوبيانالهدى

يحصلفالفرقانيخالفهالذيوالخبرالربخبربينوالفرقعارضهماوبين

وحيرةاشتباهفيكانالفرقانلهيحصللمومنالمشتبهاتبينالتمييزبه

.(2)"الفرقانمعإلايكونلاالتاموالهدى

بعدإلاتجوزلافالعقوبةبالخطأ،أفتيالمفتيأنقدرلو":وقال-3

عماويجاب،خطئهعلىوالسنةالكتابدلالةتبينأنفالواجب،الحجةإقامة

معكانفإذا!الا،المعارضعنوالجوابالدليلذكرمنلابدفإنهبه،احتج

وهؤلاءبمرجح،إلاأحدهمامعالصوابتعيينيجزلمحجةهذاومعحجةهذا

هوكانإذافكيف،عليهيقيموالممخطئاالمفتيكانفلوذلك،منشيئايفعلوالم

.(3)"بالإجماعباطلالحكامهؤلاءمثلفحكم!؟المخطئونوهمالمصيب

.(23):صالجهميةعلىالرد(1)

.(631):صالنبوات(2)

.(27/073)الفتاوىمجموع(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

الغانيالمبحث

أصلأبالشبهةالتسليمبعدمالمعارضة

إرادتهأوالسنةصاحبعلىالشبهةورودعندأنه:المسلكبهذاالمراد

ولالهايسفمولا،قلبهإلىتيجيجعلهالاأنعليهيجبمافأولعليهاالرذ

بحق.ليستأنهايعتقدبأنويعارضهاويدفعهايصذهابلبصحتها،يقز

المهم!لك:تقربرهذاعلىيدلومما

فأيعودا،عوداكالحصيرالقلوبعلىالفتنتعرض":!صقوله-1

بيضاء،نكتةفيهنكتأنكرهاقلبوأيسوداء،نكتةفيهنكتأشربهاقلب

السماواتدامتمافتنةتضرهفلاالصفاأبيفمثلعلى:قلبينعلتصيرحتى

منكراينكرولامعروفايعرفلامجخياكالكوزمرباداأسودوالآخر،والأرض

.(1)"هواهمنأشربماإلا

والموقففيه،والراسخالعلمضعيفبينالفرقالقيمابنويبئن-2

إذا،بصيرتهوقلةعلمهلضعفهذا":فيقولالشبهةورودإزاءالصحيح

فيالراسخبخلاف،والريبالشكفيهقدحتشبهةأدنىقلبهعلىوردت

قدحتولايقينهأزالتماالبحرأمواجبعددالشبهمنعليهوردتلوالعلم

عليهوردتإذابل،الشبهاتتستفزهفلاالعلمفيرسخقدلأنهشكا،فيه

يحولالقلبعلىيردواردوالشبهة،مغلوبةمغلولةوجيشهالعلمحرسردها

الشبهةتلكتؤثرلمالعلمحقيقةالقلبباشرفمتىله،الحقانكشافوبينبينه

العلمحقيقةيباشرلمومتىبطلانها،ومعرفةبردهاويقينهعلمهيقوىبلفيه

.(441)رقم(1/281)مسلمأخرجه(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

قلبهعلتتابعتوإلاتداركهافان،وهلةبأولالشكفيهقدحتقلبهبالحق

شهواتجيش:الباطلمنجيشانيتواردهوالقلبمرتابا،شاكايصيرحتىأمثالها

وامتلأتشربهاإليهاوركنإليهاصغىقلبفأيما،الباطلشبهاتوجي!شالغي

علىتفجرتالباطلشبهاتأشربفإنبموجبها،وجوارحهلسانهفينضحبها

علمه،لسعةذلكأنالجاهلفيظن،والإيراداتوالشبهاتالشكوكلسانه

ويقينه.علمهعدممنذلك!انما

:-إيرادبعدإيراداعليهأوردجعلتوقد-!الإسلامشيخليوقال

بها،إلاينضحفلافيتشربهاالسفنجةمثلوالشبهاتللإيراداتقلبكتجعللا

فيراهافيهاتستقرولابظاهرهاالشبهاتتمرالمصمتةكالزجاجةاجعلهولكن

صارعليهاتمرشبهةكلقلبكأشربتفإذاوإلا،بصلابتهويدفعهابصفائه

الشبهاتدفعفيبو!ميةانتفعتأنيأعلمفما.-قالكماأو-للشبهاتمقرا

.(1)"بذلككانتفاعي

السنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

باطلاحتجاجالخضربحياةواحتجاجهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

.(2)"الخضربقاءلهميسقمالذيفمن،باطلعلى

حي.بأنهأصلأنسلملابأنناالخضربحياةاستدلالهمفنقفحض

أهلفيهاتنازعالتيالألفاظكهذه،شرعيدليلبهيردلم.لفظ..":وقال

وهذابمتحيز،ليس:يقولوهذامتحيز،هو:يقولهذا،والفلسفةالكلام

.(1/041)السعادةدارمفتاح(1)

.(93/4)السنةمنهاج(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

وأجسمهو:يقولوهذا.جهةفيهوليس:يقولوهذاجهة،فيهو:يقول

جوهر.ولابجسمليس:يقولوهذاجوهر،

يستفسرحتىإثباتولابنفيفيهايقولأنأحدعلىليسالألفاظفهذه

نفىوإنرده،باطلاأثبتوإن،أثبتهحقاأثبتأنهبينفإن،بذلكالمتكلم

الأسماءهذهفييجمعونهؤلاءمنوكثير،ينفهلمحقانفى!ان،نفاهباطلا

.والإثباتالنفيفيوالباطلالحقبين

منشيءفيمحصورداخلأنهبذلكوأرادجهة،فيإنهقال:فمن

الحلولية،قولوهذا،الإثباتهذاإليهيسلملم-كانمنكائتا-المخلوقات

ضدهذابل،الإثباتهذافييمانعلمفوقهاللمخلوقاتمباينإنه:قالوإن

الحلولية.قول

يسلملم،فوقهولاللعالممبايتاليسأنهأرادفإنجهة،فيليس:قالومن

النفي.هذاله

مابهويرادموجود...،شيءبهأحاطمابهيرادالمتحيزلفظوكذلك

وباينه.غيرهعنانحاز

مباينأنهأرادومن،لهيسلملمالأولالمعنىعلىمتحيزالفهإن:قالفمن

.(1)"اللفظيطلقلموإن،المعنىلهسلمللمخلوقات

فيهابماالتسليمعدمهوالشبهةبهتعازضأنيجبماأولأنحم!فبئن

المجملة.الألفاظبابفيلذلكقواعدوضعوقد،الباطلمن

.(030-5/299)الفتاوىمجموع(1)
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ا!لعارضة:الثالثلفصل

ال!الثالمبحث

إجمالأالرسولوتصديقوالإيماناليقينبقؤةالمعارضة

المهم!لك:!سذاالمراد

،ه!ي!رسولهوسنةاللهكتابفيتثبتلموشبهةومقالةمذهبكلرذ

بأمرين:وذلك،الرسولوتصديقوالإيماناليقينبقوةبمعارضتها

خالفهماوأن،الحقهووالسنةالكتابفيجاءمابأنويقينهإيمانه:الأول

باطل.فهو

يحتاجلماوتفصيلأشيءلكلتبيانآكتابهأنزلالثهبأنويقينهإيمانه:الثاني

المبينبالبلاغلرسولهوشهد،دينهأكملأنهأخبروقد،دينهمأمرفيالناسإليه

السنةأوالكتابفيالشبهةتلكمضمونتيردلمفلما،الحجةبهتقومالذي

.-الأحوالأقلعلى-فيهاالتوقفأوبطلانها،علىدليلأعندهذلككان

معهمتوشعغيرمنالشبهمنالمخالفونيوردهماكلرذيمكنوبذلك

مدركغيرأورذهابطريقةعارفآيكنلملووخاصة،الشبهةورذالكلامفي

الباطل.منفيهاماتفاصيل

،والفملالوالهدى،والباطلالحقبينالفرقانجماع"أن:هذافيوالقاعدة

يجعلأن:والهلاكالشقاوةوطريق،والنجاةالسعادةوطريق،والغيوالرشاد

يحصلوبه،اتباعهيجبالذيالحقهوكتبهبهوأنزلرسلهبهالفهبعثما

منسواهوما،وصدقحقبأنهفيصدق،والإيمانوالعلموالهدىالفرقان

باطل،فهوخالفه!انحق،فهووافقهفإن،عليهيعرضالناسسائركلام
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

مراديعرفلامجملاالكلامذلكلكونخالفهأووافقههليعلملم!ان

تكذيبه،أوبتصديقهالرسولجاءهليعرفلمولكنمرادهعرفقدأو،صاحبه

جاءمامنهوالنافع،الدليلعليهقامماوالعلم.بعلمإلايتكلمفلايمسكفإنه

الطب:مثل،دنيويةأمورفيلكن،الرسولغيرمنعلميكونوقد.الرسولبه

فهذهالدينيةوالمعارفالإلهيةالأموروأما.والتجارةوالفلاحةوالحساب

تعريففيوأرغبهمبها،الخلقأعلمفالرسول،الرسولعنمأخذهفيهاالعلم

والقدرةالعلمفيأحدكلفوقفهووتعريفها،بيانهاعلىوأقدرهمبها،الخلق

فييكونأنإماالرسولسوىومنالمقصود،يتمبهاالثلاثةوهذه.والإرادة

فلمذلك،منعلمهفيماإرادةلهيكونلاأن!امافساد،أونقصبهاعلمه

ليسناقضابيانهيكونأنوإماآخر،لغرضوإما،لرهبةوإما،لرغبةإمايبينه

.(1)"الجنانعرفهعماالبيانبيانه

وقؤته،،المسلكهذاأهميةعبدالوهاببنمحمدالإسلامشيخويبين

نبيايبعثلمحكمتهمنسبحانهاللهأنواعلم":فيقولله،ويمتل،وثمرته

عدؤاتيلكتنجعقناؤكذيدث!:تعالىاللهقالكماأعداءلهجعلإلاالتوحيدبهذا

يكونقدو،2111:الأنعامأ(غىوراتقؤليزحرفآتغم!إلىتغضهتميوجىلجنوآقيليىآشسطين

ققخاخآءتفتم!:تعالىاللهقالكما،وحججوكتبكثيرةعلومالتوحيدلأعداء

.!83:نرغاا(ئيقيرآمم!يحنمجنذبضاقيىحوألتتمببآرعملهم

.(136-13/135)الفتاوىمجموع(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

قاعدينأعداءمنلهبدلااللهإلىالطريقأنوعرفتذلك،عرفتإذا

مااللهدينمنتتعلمأنعليكفالواجب،وحججوعلمفصاحةأهلعليه

لربك:ومقدمهمإمامهمقالالذينالشياطينهؤلاءبهتقاتللكسلاحايصير

ؤلافآيييتموعنآتئييئوعقخقفهتمؤيقيهتمآيدتين!ملأيتتقرختمث!2لمسقيمآصحرطكلهتملأئعدن!

.!71-61:افعرلأا1(ث!يهييمتآكثرتمتمتجد

:تحزنولاتخففلاوبيناتهحججهإلىوأصغيتاللهعلىأقبلتإذاولكن

.!67:ءلنساا1(ضئييفانلهـثصتطتنجقكيذآإ!

قالكماالمشركينهؤلاءعلماءمنالألفيغلبالموحدينمنوالعامي

،للسانوالحجةباالغالبونهماللهفجند،1731:الصافاتأ(آدقيبىنؤإننجدتاقم!:تعالى

يسلكالذيالموحدعلىالخوفوإنما،والسنانبالسيفالغالبونأنهمكما

.سلاحمعهوليسالطريق

ورخمةوهذىلتئءليئ!لجمماجعلهالذيبكتابهعليناتعالىاللهمنوقد

ماالقرآنوفيإلابحجةباطلصاحبيأتيفلا،189النحل:أ(لقيجينؤبثرى

ؤآخم!صنلمحآلخيئإلأجثتتصبخثليؤلاتأتوتتث!:تعالىقالكما،بطلانهاويبينينقضها

بهايأتيحجةكلفيعامةالآيةهذه:المفسرينبعضقال،133الفرقان:1(تق!يم!إ

القيامة.يومإلىالباطلأهل

المشركونبهاحتجلكلامجواباكتابهفياللهذكرمماأشياءلكأذكروأنا

:فنقولعلينا.زماننافي
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الهصنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

ومفصل.،مجمل:طريقينمنالباطلأهلجواب

قولهوذلكعقلها،لمنالكبيرةوالفائدةالعظيمالأمرفهو:المجملأما

ف!ضاؤأخرمتش!هتآتيهتب\تمالنمخكقثةاتنتيحةآتكننبغثيكآنرذآلذمم!ممؤ!:تعالى

وقد.17:عمرانآلأ(تآويلإءؤآتتغاءآتفتتزآلعامةت!ثتةقاقتتبعونزلغفلؤسهضفيآلدين

فأولئكمنهتشابهمايتبعونالذينرأيتمإذا":قالأنهه!ك!اللهرسولعنصح

.(1)"فاحذروهم،اللهسمىالذين

ؤلاعلئهرلاخؤتآدنهآؤيمآة!!نئلأ!أ:بعفالمشركينقالإذا:ذلكمثال

وأالثه،عندجاهلهمالأنبياءوأنحق،الشفاعةوأن،162يون!:!زنوئ(9هثم

الكلاممعنىتفهملاوأنت،باطلهمنشيءعلىبهيستدل!هللنبيكلاماذكر

يتركونزيغقلوبهمفيالذينأنكتابهفيذكراللهإن:بقولكفجاوبه،ذكرهالذي

يقرونالمشركينأنذكراللهأنمنلكذكرتهوما،المتشابهويتبعونالمحكم

قولهم:معوالأولياءوالأنبياءالملائكةعلىبتعلقهمكفرهموأن،بالربوبية

يغيرأنأحديقدرلابتنمحكمأمرهذا،118(أيون!:آلئوشصقعؤتامجخذ!قنزل!

أعرفلا!صالنبيكلامأوالقرآنمن-المشركأيها-ليذكرتوما،معناه

يخالفلا!هالنبيكلاموأن،يتناقضلااللهكلامأنأقطعولكن،معناه

الثه.كلام

تخريجه.تقدم(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

به،تستهنفلا،اللهوفقهمنإلايفهمهلاولكنسديد،جيدجوابوهذا

،135:أفصلت(عظيصؤقايقفمفإ%لأذوحطآلدينضحتروألأإومايكقنها!:تعالىقالكمافإنه

.(1)"عنهالناسبهايصدون،الرسلدينعلىكثيرةاعتراضاتلهماللهأعداءفإن

معارضةدعوى)وهو:التعطيلأصولمنعظيمآأصلأالقيمابننقضوقد

الرسولبصدقعالمايكونأنإماالعقل":فقالالمسلكبهذا(والنقلالعقل

يكنلم!ان،بذلكعالمايكونلاأنوإماالأمرنفسفيبهأخبرماوثبوت

معلوميتعارضلملهمعلوماكانإنالمعقوللأنعنه؟التعارضامتنععالما

بصدقعالماكان!ان،مجهولانيتعارضلممعلومايكنلموإن،ومجهول

بهأخبرأنهعلمإذاالأمرنفسفيبهأخبرماثبوتيعلملاأنامتنعالرسول

كذلككانوإنمخبرهبثبوتعالمايكونأنضرورةلزمبصدقهعالموهو

واجبالمعارضذلكويكونبهأخبرمايعارضدليلعندهيقعأناستحال

.(2)"التقديم

.(8-6):صالشبهاتكشف(1)

.(3/280)المرسلةالصواعق(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الرابعالمبحث

والستةبالكتابالمعارضة

الأولالمطلب

والسنةالكتابمنصريحةبنصوصالمعارضة

بدليل،وبدعتهباطلهعلىاستدلإذاالشبهةصاحبأن:المسلكبهذاالمراد

يدذالدليلأنالشبهةصاحبادعىالتيالدلالةفيينظرفإنه؟بشبهةجاءأو

ذلكأوالدلالةتلكتعازضثم،الشبهةفيالمتضقنالمعنىإلىأوعليها،

والسنة.الكتابمنالصريحةالنصوصىمنبطلانهويبتنينقضهبماالمعنى

أرادواإذاالسنةلأهلالعامالمسلكهوفإنهجدا،كثيرةنماذجلهوهذا

نماذجه:ومنعنها،خارجيبدليلالشبهةينقضواأن

:فقالالمحالمنوهوآخرأمراادعىالجهمإنثم"أحمد:الإمامقال

،الناسيوهمأمراالقرآنفيفادعى.؟اللهغيرأواللهأهو:القرآنعنأخبرونا

بأحديقولأنمنلهبدفلااللهغيرأواللههوالقرآنعنالجاهلسئلفإذا

قالاللهغيرهوقال!انكفرتالجهميلهقالاللههوقالفإنالقولين

ماذلكمنالجاهلنفسفيفيقعمخلوقا؟.اللهغيريكونلافلمصدقت

الجهمي.قولإلىبهيميل

سألإذاللجهميفالجواب،المغاليطمنالجهميمنالمسألةوهذه

فييقللمثناؤهجلاللهوإن:لهقيلاللهغيرأواللههوالقرآنعنأخبرونافقال
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المعارضة:الثالثالفصل

الثهسماهباسمفسميناه،كلاميهووقال،غيرييقلولمأناالقرآنإنالقرآن

المهتدين،منكانبهالثهسماهباسمالقرآنسمىفمن،اللهكلامفقلنا:به

خلقهوبينقولهبيناللهفصلوقد،الضالينمنكانغيرهباسمسماهومن

لم(آئخفقتة!آلأ:لقافلما،415:الأعراف1(لأتىؤآآنخققتة!آلا:فقالقولايسمهولم

:فقالبخلقليسماذكرثمذلك،فيداخلاكانإلامخلوقشيءيبق

:وقالخلقا،قولهيكونأنالعالمينرباللهتباركقولههوفأمره(!ؤآلأتى

ثم،41-3:الدخان9(خيهنرآتيرئفزقلأيخها!شديىسإتاكتآشقكةتتتؤفيآنرتخةإتآ!

تغد(ؤمنقتلآلأضرين!يتو:وقال،!5:الدخان9(مجندتآمن!آضرا:القرآنفيقال

ويأمريخلقفالئه،الخلقبعدومنالخلققبلمنالقولدئه:يقول،14الروم:أ

جآةإداختئ!:لوقا،15:الط!قأ(ليهزإآنرتهلمآضرألئرلكد!:لوقا،خلقهغيروقوله

.(1)"041:هودأ(لثضورآوقازات!تآ

الترديد)وهوالجهميةدليلذكرأنبعدأحمدالإمامأنهنا:فيلحظ

وإنما،داخلهمنالدليلعنيجبلم(اللهغيرأواللههوالقرآنوالحصر:

أمرين:يشملماوهوفيهالذيالمعنىأخذ

الدالةالصريحةالآياتفذكر،؟اللهغيرأواللهبأنهالقرآنيسمىهل.

الله.كلامبأنهيسمى!انما،بذاكولابهذايسمىلاالقرآنأنعلى

التيالصريحةالآياتفذكر،والإبهامالإيهاممن)غير(لفظفيما.

والأمر.الخلقبينالتفريقعلىتدل

.(2ه-42):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

وكما":-مخلوقةمستعارةالثهأسماءجعلمنعلىردآ-الدارميوقال

لسانعلىقالكذلك؟130القصص:(أآتثاياينىتلهتآلته!أتآ:كتابهفياللهقال

عوفبنالرحمنعبدعن-إسنادهفساق-مسددحدثناه،"الرحمنأنا":نبيه

الرحم،وهي،الرحمنأنا:اللهقال":يقولالثهرسولسمعت:قال!

أنا:اللهفيقول."تتئهقطعهاومن،وصلتهوصلهافمن،اسميمنلهاشققت

أعاروهأنهمولرسولهدتهالمكذبينالجهميةوادعت،اسميمنلهاشققت

.(1)"!!منهشقهاالذيالاسم

والسنة.الكتابمنصريحينبدليلينشبهتهمفعارض

تماتوأإذآنقتم!ؤتؤ:تعالىقولهأنادعىمنعلىردآ-السهسوانيوقال

زجيخا(توآباآتتةثوجروأألزم!وللقصؤآشتغعر%آلتةقأشضغفروأجآءوكآنفصهغ

بعدقبرهوإلى،حياتهفيه!ي!هئ!النبيإلىللجائينالعمومعلىيدذ!64الناء:أ

مذهبلكلشرعأنهوعلى،قربةالقبرزيارةكونعلىالآيةدلتلو":-مماته

وهذهوأجلها،المذنبينأعيادأعظمالقبرلكانله؟ليستغفرقبرهإلىيأتيأن

.(3)"(2)((عيدآقبريتجعلوالا":!هالثهرسولقالهلماصريحةمضادة

.(176-1/175)المريسيعلىالدارمينقض(1)

وهوحسن،بإسناد":الألبانيقال،(4202)رقم(233)صستهفيداودأبوأخرجه(2)

.(912):صالجنائزأحكام"وشواهدطرقمنلهمماصحيحوهو،مسلمشرطعل

.(94):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(3)
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المعارضة:الثالثالفصل

الغانيالمطلب

والسنةالكتابمنالمستمدةالعامةبالأصولالمعارضة

المسلك:بهذاالمرادأنوذلك،السابقالمسلكمنقريبالمسلكهذا

فإنه؟بشبهةجاءأو،بدليلوبدعتهباطلهعلىاستدلإذاالشبهةصاحبأن

المعنىإلىأوعليها،يدذالدليلأنالشبهةصاحبادعىالتيالدلالةفيينظر

ويبتنينقضهبماالمعنىذلكأوالدلالةتلكتعازضثم،الشبهةفيالمتضفن

بالأدلةلا،والسنةالكتابمنالمستمدةالصحيحةالعامةالأصولمنبطلانه

نفسها.

ألته\تنؤأ!مخققالوا:لماوالنصارىاليهودأن:المسلكهذايقزرومما

وألفاظهاعباراتهابنقضودعواهممقولتهمنقضريألمحبلم،118:المائدة9(ؤآجتؤه

أحد،عليهيعترضأنيمكنلاخارجيبأصلبنقضهاجاءوانماومضمونها،

كاذبونأنهم:المعارضةهذهنتيجةكانتثم،(بذنولبهميقدئبهمقيتم!قل:وهو

.(خلقتمثرضئنآشر!تل:دعواهمفي

الهمهمنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

عنهسقطالإرادةشهدمن:يقولونوقد":تيميةابنالإسلامشيخقال

فهؤلاء.الإرادةلشهودهالتكليفعنهسقطالخضرأنأحدهمويزعم،التكليف

اللهأنفشهدواالكونيةالحقيقةشهدواالذينوالخاصةالعامةبينيفرقونلا

ذلكيعلممنبينيفرقونوقد،الكائناتجميعيدبروأنهالعبادأفعالخالق

فقطويعلمهبذلكيؤمنعمنالتكليفيسقطونفلاشهودايراهمنوبينعلما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

واثباتالجبريجعلونلاوهؤلاءأصلا،فعلالنفسهيرىفلايشهدهعمنولكن

الوجه.هذاعلىالتكليفمنمانعاالقدر

والتوحيد،والمعرفةالتحقيقإلىالمنتسبينمنطوائفهذافيوقعوقد

ثمذلكعنالقدريةمنونحوهمالمعتزلةنطاقضاقأنهذلكوسبب

اللهإرادةهوالذيوالقدرالقضاءدونالشرعيينوالنهيالأمرأثبتتالمعتزلة

والنهيالأمرونفواوالقدرالقضاءأثبتواوهؤلاءالعباد،لأفعالوخلقهالعامة

منشرهؤلاءوقولمطلقا،ذلكنفييمكنهملمإذالقدرشهدمنحقفي

الأمريجعلونوهؤلاءأحد،هؤلاءمنالسلففييكنلمولهذا،المعتزلةقول

يجعلونولهذا،الكونيةالحقيقةهذهيشهدوالمالذينللمحجوبينوالنهي

الخاصة.منوصاروالنهيالأمرعنهيسقطالحقيقةهذهشهودإلىوصلمن

،199الحجر:أ(آلتعينتآيكؤآغ!ذزتذختئ!:تعالىقولهذلكعلىتأولواوربما

الحقيقة.هذهمعرفةهواليقينوجعلوا

؟-كفرأنهيعلموالمطوائففيهوقعوإن-صريحكفرهؤلاءوقول

ماعبدلكللازموالنهيالأمرأنالإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدفإنه

القدرشهودهلاوالنهيالأمرعنهيسقطلا،يموتأنإلىحاضراعقلهدام

سقوطاعتقادعلىأصرفإنلهوبينعرفهذلكيعرفلمفمنذلك،بغيرولا

.(1)"يقتلفإنهوالنهيالأمر

.(5/671)الكبرىالفتاوى(1)
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المعارضة:الثالثا!فصل

والبدعةالأهواءأهلاستدلالالإسلامشيخذكر:النموذجهذاففي

الدلالةهذهيناقشلمإنهثم،معينمعنىعلىتدلأنهامذعينالكريمةالآيةبهذه

ومعلوموالسنةالكتابمنمستمدعامبأصلعارضها!انما،الدليلداخلمن

الدليلفياذعيتالتيالدلالةأنيعقموبذاك،الإسلامدينمنبالاضطرار

.الإسلامأصولمنصحيحبأصلمعازضةلأنهاقطعآ؟باطلة

والعقل،والعلماليقينيفيدلاورسولهاللهكلامكانفلو":القيمابنوقال

،؟والرسولبالكتابالمكلفينعلىقامتقدتكونحجةفأي؟للنقلمعارض

.!؟وجهكلمنبكتابهخلقهعلىاللهحجةلإقامةمناقضإلاالقولهذاوهل

.(1)"الحمدولتهفهمهمنلكلظاهروهذا

الكتابمنمستمدعظيمأصليعارضهابأنهشبهتهمالقيمابنفعارض

رسوله،!ارسالبكتابهعبادهعلىالمطلقةالحجةأقاماللهأنوهو:،والسنة

صحيحة.الشبهةتلكتكونأنيمنعالأصلوهذا

ورث!!!لو

.(2/737)المرسلةالصواعق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الخامسالمبحث

السلفوعملبالإجماعالمعارضة

منهما؟المستمدةالصحيحةوالأصولوالسنةبالكتابالمعارضةتكونكما

:أمرانفيهيتوقر-معلومهوكما-الإجماعفإن"كذلكبالإجماعتكونفإنها

بهفالاستدلال،والسنةالكتابمندليلعلىمستندوهوإلاينعقدلاأنه-1

وهو:آخر،أمرإليهمضافأ،والسنةبالكتاباستدلالهو-أمرهحقيقةفي-

والسنة.الكتابكحجيةمطلقأحجةفهو،معممومالصحيحالإجماعأن-2

وأ،بدليلوبدعتهباطلهعلىالشبهةصاحباستدلإذافإنهثئم؟ومن

يدذالدليلأنالشبهةصاحبادعىالتيالدلالةفيينظرفإنه؟بشبهةجاء

ذلكأوالدلالةتلكتعازضثم،الشبهةفيالمتفمفنالمعنىإلىأوعليها،

المنعقد.الصحيحالإجماعمنينقضهبماالمعنى

هذافيالأئمةعملمنعليهاوقفتالتيالنماذجاستعراضخلالومن

منها:،أنواعالشبهةبهتعازضالذيالإجماعأنليظهرالمسلك

السنة.أهلإجماع:يقالوقد،السلفإجماع+

السنة.أهلمعالشبهةصاحبفيهيتفقالذيالإجماع+

عمومآ.الإسلامأهلإجماع+

.!طائفتهعنحتىشذوذهعلىيدذمما؟الشبهةصاحبطائفةإجماع+
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المعارضة:الثالثالفصل

زيهرإذيثحغوت!تذعوئآلدينأؤل!ك!:تعالىقوله:لمسلكاهذايقزرومما

،!57:اء!س19(مخذورازتككأقغذابإنغذاتهحلؤئؤيخارخمته،ؤتيزصنآقربآثهثمئويحييتةآ

أنهمدعواهم:وهيبها،يتشتثونبشبهةغيرهاللهمعيعبدونفالمشركون

هنانقفالشبهةيأقيفلم،بعبادتهماللهإلىالصالحينبهؤلاءيستشفعون

نقضهاجاء!انما،-أخرىآياتفيكما-عدمهامنالشفاعةصحةبنقضى

اللهدونمنالمعبودينهؤلاءأنوهو:،أنفسهمالمشركونعليهيجمعبما

كانوما،والتقوىالصلاحأهلمنكانوالأنهماللهعندوالمكانةالمنزلةلهم

سبحانهإليهيبتغونعوتوحيدإخلاأهلكانواأنفسهمهملأنهمإلاذلك

التيهذهفحالهم،عذابهمنوالخوفرحمتهورجاءوحدهبعبادتهالقربى

اللهإلىوسطاءاتخاذهمشبهةتنقضوالمخالفالموافقإجماععليهاانعقد

معه.بعبادتهم

الهمصنة:أهلاستعمالاتفينماذجهومن

اللهأنادعيتماعلى-المريسيأيها-معناهكانولو":الدارميقال

كمارسولأونبيخلقفيأيضالأكداليد،تأكيدلاالخلقتأكيدباليدينأراد

الفضيلةتلكلآدميعرفونالآخرةأهلإنحتى،دعواكفيآدمخلقفيأكد

،آدميا:فيقولونفيأتونه،آدمإلىبنااذهبوا:فيقولونالقيامةيومالموقففي

وموسىإبراهيميأتونثم،...ربكإلىلنااشفعبيدهاللهخلقكالناسأبوأنت

،لآدمقالواكمابيدهاللهخلقكالذيأنت:منهملأحديقولونولاوعيسى

ولعيسى:تكليمااللهكلمك:ولموسىخليلااللهاتخذك:لإبراهيميقولونبل

لما؟بيدهاللهخلقك:بينهممنلادمعويقولونوالأبرالأكمهتبرئكنت
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

مخصوصالأنبياءهؤلاءمنواحدكلأنكمابينهممنعبذلكمخصوأنه

صاحبه.دونلههيالتيبمنقبته

،!؟الآخرةوأهلالدنياأهلدعواهفيخالفهرجلضلالمنأبينضلالفأي

.(1)"مفلمنلهفمااللهيهدومنهاد،منلهفمااللهيضللمنولكن

صرففيوالبدعةالأهواءأهلشبهةالدارميذكر:النموذجهذاففي

(يدئ!يماطفت:تعالىقولهمثلفيبهاالمرادأنمذعينحقيقتهاعن)اليد(

داخلمنالدلالةهذهيناقشلمإنهثم،(الخلقتأكيد:)أيالتأكيد:175أص:

بأمرنقضه!انما،العربيةفييصحلا-مثلأ-التأكيدهذاأنيبينولم،الدليل

أهلإجماعهوكما-الآخرةأهلمنالمنعقدبالإجماعفعارضه،خارجي

بقيةدونبيدهخلقهسبحانهأنه:آدمبهاللهشرفماأعظممنأنعلى-الدنيا

يكونينقفأنالآخهسةوأهلالدنياأهلمنالمنعقدالإجماعوهذا،الخلق

صحيحأ.الشبهةصاحبذكرهالذيالمعنى

إلىاختلافذلكفيالعلمأهلمنأحدبينيكنولم":البخاريوقال

فيعيينةابنبعدهمثمالأمصاروعلماءزيدبنوحمادوالثوريمالكزمن

البصرةأهلمحدثيفيمهديبنالرحمنوعبدسعيدبنويحيىالحجاز

وذووهمووكيععياشبنبكروأبوغياثبنوحفصإدريسبناللهوعبد

منأدركنامنعصرإلىالواسطيينفيهارونبنويزيدمتبعيهفيالمباركبن

أهلومحدثيومصرالشاموأهلوالعراقيينوالمدينةمكةالحرمينأهل

.(298-1/296)المريسيعلىالدارمينقض(1)
http://www.al-maktabeh.com



لمعارضةا:الثالثالفعط

!اسماعيلالملكعبدبنهشامالوليدوأبويوسفبنمحمدمنهمخراسان

معحمادبنونعيمالشاميينفيمسهروأبوالمدينةأهلمعأويسأبيابن

أتبعومنقريشمنوالحميديالبصرةأهلمعحنبلبنوأحمدالمصريين

وهؤلاءاللغةأهلفيعبيدوأبوإبراهيمبنوإسحاقالمكيينمنالرسول

منإلااللهكلامالقرآنأنمنهماختلافبلاعصرهمفيبالعلمالمعروفون

.(1)"عليهفعمىالواضحالطريقأغفلأوشذ

منالمنعقدبالإجماعالقرآنبخلقالقولشبهةالبخاريالإمامفعارض

:الإجماعهذاأنبيانفيح!ونوأبدع،الإسلامأئمة

الأمة.قرونفيمتسلسل+

المسلمين.بلادأمصارمختلفوفي+

وغيرهم.واللغةالحديثأهلمنالعلومجميععلماءومن+

ورث!!!اكع

.(16):عالعبادأفعالخلق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةاالماهواءأهلشبهنقضفي

السادسالمبحث

المعتمدةوالقواعدالعلومبأصو!المعارضة

الأو!المطلب

(الاستعمال،السياق،التركيب،الصيغة)المفرد،باللغةالمعارضة

القيم،ابنالإمامعلىفيهمجيالفإنهالمسلكهذاعنالحديثأرادمنكل

الشبه،معارضةفياستعمالهكيفيةوبتنوتمثيلأ،وتفريعآتأصيلأأشبعهالذي

عليه.يستدركولن،كلامهعنيخرجلنفإنهبعدهجاءمنكلأنحتى

!ان-كلامهأنإلىالتنبيهمعرو،كلامهبنقلسأكتفيفإنني؟لذلك

عامةقاعدةأنهإلا-المسلكبهذانقفهوكيفيةالفاسدالتأويلبابفيجاء

باللغة.بالمعارضةتنقضالتيالشبهجميعنقضرفي

:أنواعالباطل!التأويل":رولظ

بريضعحتى":قولهكتأويل،بوضعهاللفظيحتملهلمماأحدها:

فييعرفلاهذافإن؟الناسمنجماعة)الزجل(:بأن،(1)"رجلهعليهاالعزة

البتة.العربلغةمنشيء

احتمله!انجمعأوتثنيةمنالخاصةببنيت!اللفظيحتملهلمما:الثاني

.لقدرةبا!75:أص(بذئطفت!يضا:قولهويلكتأ،مفردا

رقم(4/1872)ومسلم،(6284)رقم(6/5342)البخاريأخرجه:عليهمتفق(1)

(2848).
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المعارضة:الثالثالفصل

،السياقذلكغيرفياحتمله!انوتركيبهسياقهيحتملهلمما:الثالث

تؤتمزئيقةاتنتيآؤيأتتتغضىزتكتةيتآؤةك!لمت1تإتيقرآن،لأتظرونهل!:قولهويلكتأ

.أمرههيالتيآياتهبعضتيانإ:الربتيانإبأن،1158:الأنعامأ(زئكاتنتىةتغف!تأيئ

والترديدالتقسيممعذلكعلىحملهيمتنعفإنهالإباء؟كلالسياقيأباهوهذا

والتنويع.

صحواالبدرليلةالقمرترونكماعياناربكمترونإنكم":قولهوكتأويل

،(1)"سحابدونهاليسصحواالظهيرةفيالشمسترونوكماسحابدونهليس

،الامتناعغايةفيوظاهرهاحقيقتهايخالفبماالسياقهذافيالرؤيةفتأويل

بالتأويل.صاحبهتستروتكذيبردوهو

ألفوإنالمخاطبلغةفيالمعنىذلكفياستعمالهيؤلفلمما:الرابع

وضلتالناسمنكثيرأقدامفيهزلتموضعوهذا،الحادثالاصطلاحفي

استعماليؤلفلمبماالنصوصألفاظمنكثيراتأولواحيثأفهامهمفيه

وهذا،المتأخريناصطلاحفيمعهوداكانوإنالبتةالعربلغةفيلهاللفظ

حصل.ماورسولهاللهعلىالكذبمنبسببهحصلفإنهلهالتنبهينبغيمما

وقالوا:بالحركة"176الأنعام:أ(آقل!ققخآ:تعالىقولهطائفةتأولتكما

نأالقرآنبهانزلالتياللغةفييعرفولا.ربوبيفبطلانعلىبحركتهاستدل

واحد.موضعفيالبتةالحركةهوالأفول

تخريجه.تقدم(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

قالوا:ثمالبتةشيءعنشيءمنهيتميزلاالذيبأنهالأحدتأويلوكذلك

أحديعرفهلاالمعنىبهذاالأحدتأويلفإنأحدا.يكنلمالعرشفوقكانلو

فيالمعنىهذافيالقوملغةفياستعمالهيعرفولااللغةأهلولاالعربمن

ومنوالمعتزلةوالفلاسفةالجهميةاصطلاحهووإنماأصلاواحدموضمع

لهرافقهم.

خلقعلىأقبلالمعنىبأن45أ؟:الأعراف1(آنغضثنغلآشتؤئ!ثتم:قولهوكتأويل

أقبلمنأنالأمممنغيرهاولابلالعربلغةفييعرفلاهذافإن.العرش

استوىقدالرحلعلىأقبللمنيقالولا،عليهاستوىقد:يقالالشيءعلى

قدصناعةأوكتابةأوقراءةمنالأعمالمنعملعلىأقبللمنولا،عليه

القوملغةفهذه،الطعامعلىاستوىقدالأكلعلىأقبللمنولاعليها،استوى

...البتةذلكمنهاشيءفيليسموجودةوألفاظهموأشعارهم

الذيالتركيبغيرفيلكنالمعنىذلكفياستعمالهألفما:الخامس

فيمجيئهعلىيحتملهلاالذيالتركيبهذافيالمتأولفيحملهالنصر،بهورد

قولهفياليدينكتأويل،والتلبيسالغلطأقبحمنوهذا،يحتملهآخرتركيب

العربأنريبولا.بالنعمة،175:ص9(يذئ!فتيضانتتحذآنشغذقا!:تعالى

عنديلكيدلولا":للصديقمسعودبنعروةوقاليد،عنديلفلان:تقول

أضافالذيالتركيبهذافياليدوقوعولكن،(1)"لأجبتكبهاأجزكلم

كتبتنظيرهيالتيبالباءاليدإلىالفعلتعدىثمنفسهإلىالفعلفيهسبحانه

.(2581)رقم(2/974)البخاريأخرجه،الحديبيةصلححديثمنجزء(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

خمكماالبشردونآدمصفيهخمبهاخاصةذلكوجعلاليدوهيبالقلم

ممافهذاواسطةبلاكلمهبأنهموسىوخصروحهمنفيهنفخبأنهالمسيح

لذلك،تصلحآخرتركيبفيكانتوإنالنمبالنعمةفياليدتأويليحيل

تركيب.كلفيلهصلاحيتهتركيبفيمالمعنىاللفظصلاحيةمنيلزمفلا

يستحيل،123-22:القيامة9تاظرله!(زتهاىلإ!ث؟رحضاتتؤمبزوصة!:قولهوكذلك

محلههيالتيالوجوهإلىالنظرأضاففإنه؟الثواببانتظارالنظرتأويلفيها

إلا،ليسالعيننظرمنكانالنظرفعلبهااتصلإذاالتي)إلى(بحرفوعداه

معلابهيتنعمماحضورمعإلاتحصللاالتيبالنضرةالوجوهووصف

وإن،الرؤيةبغيرالنظرتأويلالتركيبهذامعويستحيل،بانتظارهالتنغيص

،113الحديد:أ(!آنظروتاتفتبشيمنلهؤيمثم:قولهفياستعملقدالانتظاربمعنىالنظركان

.513:لنملا1(تيزجعآئمرسملونمبم!ناظقة:لىتعالهقوو

آئغقدثيىغلي!آلرخمق:المشبهلكقالإذا:الملبسالجهميقول:هذاومثل

،معانخمسةلهوالاستواء،معانسبعةعندنالهالعرش:لهفقل!5:(أطهآشتوئ

فيقال.مؤونظويكفيكيقولمايدريولايتحيرالمشبهفإنالمراد؟ذلكفأي

أنتسميتهالذيالموحدذنبما،إويلك:المفتونالفاتنالظالمالجاهللهذا

كمامشبهاكانلوفوالله؟إ،اللهقالمانفسلكقالوقدمشبهاوأصحابك

للعرش:قولكوأماالنع،يتعدلملأنهمنكورسولهبالتهأولىلكانتزعم

الجهالعلىوتمويهمنكفتلبيس؟معانخمسةوللاستواءنحوهاأومعانسبعة

واحدمعنىإلاعليهاستوىالذيالرحمنلعرشليسفإنهظاهر،وكذب

بهاصازوقدللعهدفاللام،-معانعدةالجملةحيثمنللعرشكانوإن-
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفط

عليهاتفقتالذيملكهسريرهوالذي!الربعرلشوهومعيناالعرش

الرسل.نابذمنإلاالأممبهوأقرتالرسل

بأداةالمعذىالاستواءفإنآخر،تلبيس؟معانعدةلهالاستواء:وقولك

العربفإن،معانعدةفلهالمطلقالاستواءوأماواحد،معنىإلالهليسعلى

آشتؤك!(آشصذه!ؤتماتقغ:تعالىقولهومنهوكملانتهىإذاكذااستوى:تقول

والخشبةالماءاستوىقولهمنحو،ساواهإذاوكذااستوى:وتقول،114القصص:أ

وارتفاعا،علواإليهقصدإذاكذاإلىاستوىوتقولوالنهار،الليلواستوى

وعلاعليهارتفعإذا:أيكذاعلىواستوى،والجبلالسطحإلىاستوىنحو

غيريحتمللانصالتركيبهذافيفالاستواءهذا،غيرالعربتعرفلاعليه

غيريحتمللا،114:القصصا(آشتؤىآش!ذبم!ؤتتاتقغقولهنمفيهوكمامعناه

فدعوا،غيرهيحتمللامعناهفيوالنهارالليلاستوى:قولهمفيونص،معناه

آمنوا.الذينوعنداللهعندمقتاإلاعليكميجديلافإنهالتلبيس

يعهدولمفيهظاهرهومعنىفياستعمالهاطردالذياللفظ:السادس

وحملهوردحيثفتأويلهنادرا،فيهاستعمالهعهدأوالمؤولالمعنىفياستعماله

يناقضوتدليساتلبيسايكونفإنه،باطلاستعمالهمنالمعهودخلافعلى

حفواالمعهودمعناهغيرفيهذامثلاستعمالأرادواإذابل،والهدايةالبيان

،المألوفمعناهإلىفهمهيسبقلئلابهمرادهمللسامعيبينماالقرائنمنبه

ذلك،صحةلهتبينواضعهاوحكمةاللغةهذهوكمالالقوملغةتأملومن

معناهعنفيخرجونهفيهاستعمالهألفقدمعنىلهلفظإلىيأترنأنهموأما
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المعارضهة:الثالثالفصل

الأصليمعناهأرادواأنهمعلىتدلبقرائنتأكيدهمعغيرهفياستعمالهويطردون

.المحالأمحلمنفهذا

منكمما":وقوله،6411الفاء:أ(كولتئىث!ييتاآدتهيمتم!:تعالىقوله:مثاله

،(1)"يح!حاجبولالهيترجمترجمانوبينهبيفليسربهسيكلمهمنإلا

إذاالصفاتنصوصأكثرشأنوهذا،(2)"عياناربكمترونإنكم":وقوله

قديراهامنهاالرسولعلىأنزلبماوفرحلقبولهاصدرهاللهشرحمنتأملها

.(3)"المتأولتأويلعنهاينفيبماوالمؤكداتالقرائنمنحفت

وو!!!اكع

!ر(2/703)ومسلم،(4525)رقم(6/9270)البخاريأخرجه:عليهمتفق(1)

(1651).

تخريجه.تقدم(2)

.(971-1/187)المرسلةالصواعق(3)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

الصانيالمطلب

الفقهبأصولالمعارضة

فيالعلميةالمرجعيةوحيازةالتقدمفضلالقيمابنللإمامكانكما

المرجعيةوتلكالفضلذلكالكنانيعبدالعزيزللإمامكانفقد؟السابقالمسلك

بينالمريسيبشرأمناظرتهأثناءفي!تعزضفقد،المسلكهذافيالعلمية

بالأدلةلهافقغد،المسلكهذاقواعدمنطيبطرفبيانإلىالمأمونيدي

والضلالالخطأوجودوسببمعرفتها،أهميةوبينأمثلتها،وذكر،القرآنمن

بأصوليتعلقفيماالقواعدبعضرذكرقدكان!ان-وهوفهمها،عدمفي

لمعارضةوتقعيدأتنظيرأيكونأنيصلحأنهإلا-عوالخاالعامفيالفقه

الفقه.بأصولشبهةأفي

وعامة:خاصةأخبارأربعةعلىالقرآنذكرهجلاللهفأنزل":حونقال

.الخصوصمعنىومعناهالخصوصمخرجمخرجهخبرفمنها-1

.العموممعنىومعناهالعموممخرجمخرجهخبرومنها-2

ملحد.بإلحادينصرفانلامحكمانخبرانفهذان

الخصوعرر.معنىومعناهالعموممخرجمخرجهخبرومنها-3

.العموممعنىومعناهالخصوعرمخرجهخبرومنها-4

يعرفلامنعلىالشبهةدخلت-المؤمنينأميريا-الخبرينهذينففي

وعامه.القرآنخاص
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المعارضة:الثالثالفصل

!ؤتص!ت:قولهفهو:العمومومعناهالعموممخرجهالذيالخبرفأما

وقدإلاشيئأيبقولموالأمر،الخلقالخبرهذافجمع،191النمل:أ(2شئ!ل

خبرفهذا.مخلوقوغيرمخلوقهومماله،هوشيءكللأن،عليهأتى

.العموممعنىومعناهالعموممخرجمخرجه

:عالخصومعنىومعناهالخصو!مخرجمخرجهالذيالخبروأما

ق!ذا!ق!نوتحماقنصحفصنليثنلمجثمراق!خإقطلئلبكززئكقالد!هل!:!قولهفهو

ضثلإت!:تعالىوقوله،129-28:الحجر9(سمجدينتهققعوأمنروجىفيووتفختشئؤئترو

ينليهققلآزتبثينآلحتئ!ف!كونملهلمكنقالثزلرا+ين!قهوادمةكخئليآدترمجندمجي!ى

الخصوصمخرجالصنلألآدمالخبرمخرجفكان،160-59:عمرانآلأ(آفختزلين

مخرجهالضتل!لعيسىالخبرمخرجكانوكذلك،الخصوصمعنىومعناه

إتاخققن!يمنآلاس!!تةئها:قالثمالخصوصرر،معنىومعناهالخصوصمخرج

لناسوا،!31:لحجراتاأ(آنقحبهتمآدتوعندآ!رمكريتغازفونمإنؤقمايلثصعوبمؤجعقنبهزبهرؤأنثئ

!شاللهعنالمؤمنونفعقلبعدهما،ومنبينهماومنوعيسىآدميجمعاسم

منخلقهمالذينالناسفيءق!وعيسىآدميعنلمإنهالخبرهذانزولعند

وكان!بر،وعيسىآدمعفيالخاالخبرذلكقدمقدلأنهوأنثىذكر

دونهما.بالناسخاصاومعناهوبغيرهمابهماعامااللفظمخرج

قولهفهو:العموممعنىومعناهالخصوصمخرجمخرجهالذيالخبروأما

عاما.ومعناهخاصاالخبرمخرجفكان،914:النجمأ!آلمثئغرئؤآتةهـفؤزلهث!:تعالى

تعالى:قولهفهو:عالخصوومعناهالعموممخرجمخرجهالذيالخبروأما

نزولعند!تاللهعنالمؤمنونفعقل،1156.الأعراف1!3ثيشئئوبحيقتقئ!ؤزخميئ
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والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفي

الخاصالخبرمنفيهقدملماالرحمةتسعةفيمنإبليسيعنلمأنهالخبرهذا

فكان،185:أص(آخيينيحتفتمتبقكؤصمغقيحنكتجقحتمفئفلأن!:قولهوهوذلكقبل

شيء،كلوسعتالتيرحمظمنالخاصالخبربهذاخارجينتبعهومنإبليس

اللهرحمةمنتبعهومنإبليسلخروجخاصاالعامالخبرذلكمعنىفصار

شيء.كلوسعتالتيتعالى

ومعرفةبفهمهاالعربخصالأخبار،الأربعةهذه!اللهأنزلفلما

اشتباهايدعهالمثمبها،والخطابوعمومهاوخصوصهاوألفاظهامعانيها

أخبارهعلىوالطعنصفاتهفيالإلحادإلىالسبيلالملحدونفيجدخلقهعلى

جعلحتىبخطابهأرادماعنهيعقلوالمالذينالعربغيرمنخلقهعلىوالتشبيه

منوتفهمهوتدبرهسمعهمنعلىيخفىلاواضحآوعلمآظاهرآبيانافيها

وتكرمامفتفضلاوالمبهموالمحكموالعامالخاصيعرفلاممن،العربغير

منهووماوصفاتهكتابهفيألحدمنعلىللحجةمنه!اثباتاخلقهإلى!احسانا

خبرآأو،عامومعناهخاصلفظهمخرجخبرآوتعالىتباركاللهأنزلفإذا،ذاته

أحديجعلحتىخلقهعلىإشكالايدعهعلمخاومعناهعاملفظهمخرج

قبل!يقدمأوجميعا،للناسبيانايكونشيئاالجملةمنيستثنيأنإما،بيانين

ماعنىإنهالعلماءمنأحديتوهملمعامآخبرآبعدهأنزلفإذاخاصا،خبرا

ذلك.قبلونصهخصهقدكانإذالعامنزولقبلقدمهالذيالخبرفيخصه

منيستثنيثمالعموملفظعلىينزلالذيالخبرفأماالعزيز:عبدقال

أدففيهتم!ققثالصتلأ:نوحقصةفي!قولهفهو:العمومفييعنهلمماالجملة

استثنىحين!اللهعنالمؤمنونفعقل،114:العنكبوت9(عاغإلأخمب%سمنه
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.الطوفانأيامقومهفينوحيستكملهالمالألفأنالألفمنسنةالخمسين

للخمسينبالاستثناءخاصآومعناه،سنةبالألفعامآاللفظابتداءفكان:قال

مسألةخبركلمنأختصرولكنيكثير،القرآنفيهذاومثل،الألفمنسنة

أمر.كماذلكعلىالمؤمنينأميربحضرةمنليقفواحدة

فهوخاصآ:خبرآقبلهقدموقدالعموممخرجعلىينزلهالذيالخبروأما

باللفظالخبرمخرجفكان،11:1156!عراف(شئئيومجيقتقئ!وزخميئ:!قوله

بقوله:تبعهومنإبليسعفيالخصومنقبلهقدملماعاخامعناهوكانعاما،

دتهآيمتيلالدليئكقرؤاوا!:لهقوو،!58:ص1(آخميينيحتيهتمتبعكؤصمغقيخكجهغلأقلأن!

لمأنهتعالىاللهعنالمؤمنونفعقل،123:العنكبهوتأ(رخمتىيحناؤ!يتكبلؤإ-هيآقيؤ

أنهمالرحمةعنلخروجهمالخاصةالأخبارفيهمقدمالذينهؤلاءيعن

لوطقممةفي!قالوكذلك،العامالخبربهذاغيرهممعبالرحمةمعمومون

آقتهاإنآتقرلةقنز؟اقليمقلكوأإتاقالوأبآئبشرىإئرفيصرشلمآجآءتؤتضا!السسلأ:

آضقآتهرلأإتنمجتتهلهؤآققهييهآآعلوبقنتخفقالؤالوثأييهاإص!قاذنمييس!انوأ

ؤآقتذفخوك!إتا:آخرموضعفيوقال،132-31:العنكبوتأ(آ!شرينىيمن!اتت

خاصةأخبارافيهاوقدمبالهلاكالمرأةعيئفخص،133العنكبوت:أآفرآتثة(إلأ

الخصوصرمعنىومعناهالعموممخرجمخرجهخبرآ!شأنزلثم،بذلك

الثهعنالمؤمنونفعقل،134:القمر9(بضحر!تتفملووالآإلأةغقهتمخاصئاازمقتاإتآ!:فقال

،بالهلاكالخاصةالأخبارمنفيهاقدملما،بالنجاةلوطامرأةيعنلمأنه!ت

بقوله:يموتلاحيأنهخاصاخبرانفسهفي!إليناقدمحينوكذلك

العموممخرجمخرجهخبرآأنزلثم،158:الفرقانأ(تموتلاؤتؤتحلقئآلشآلدى!
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عقل،1185:عمرانآلأ(آتؤلهزألقةنقصىتي!:عفقالالخصومعنىومعناه

إليهمقدملماالميتةالنفوسهذهمعنفسهيعنلمأنه!اللهعنالمؤمنون

كتابهفيإليناقدمحينوكذلك،يموتلاحيأنهنفسهعفيالخاالخبرمن

،014:النحلأ(قيكونتهبهنتموذآنآقدتهإدآلمخى:قؤلنآإتتا!:!حتفقالخاصاخبرآ

مفترقينشيئينفكانا،نكرهباسمالشيءوعلى،معرفةباسمقولهعلىفدل

نقولأن:وقالأردناهما،إذايقلولم،أردناهإذا:فقال،اللغةوأهلالعربعند

لهيقولوالذيالمخلوقوالشيءالقولبينففرقلهما،نقولأنيقلولمله

،1102الأنعام:1يثىء(!تن!خيق:!قالثممخلوقا،بالقولفيكونكن

وقولهكلامهيعنلمإنهالعامالخبرهذانزولعند!اللهعنالمؤمنونفعقل

المخلوقةالأشياءأنالخاصالخبرمنذلكفيقدملماالمخلوقةالأشياءفي

وضلواوتاهواوهلكوابقولهقالومنبشرغلطوإنما،بقولهتكونإنما

وفضلهاالعرباللهشرف!انما،العظيمالقرآنفيوالعامبالخاصلجهلهم

.(1)"ومبهمهومجملهوعامهالقرآنبخاصبمعرفتها

ورث!!!6!صح

.(136-421):صالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدة(1)
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ا!لعارضة:الثالثالفصل

ال!الثالمطلب

الحديتبأصولالمعارضة

إلابهايستدلواأنلأصحابهايمكنلاالتيالشبهفيالمسلكهذايستخدم

الآتية:الأنواعفييستخدمفإنه،ثتمومنالإسناد؟طريقعنصحتهايثبتواأنبعد

.ه!ي!اللهرسولحديث+

والسلف.الصحابةعنالآثار+

الأئمة.أقوال+

والطائفةالمذهبأعيانكأقوال،والأئمةوالسلفالصحابةغيرأقوال+

ذلك.ونحو

+القصص.

مسالكمنفإنوالبدعةالأهواءأهلبهاستدذالأنواعهذهمننوعفأفي

الحديث.بأصولمعارضتها:نقفشبهتهم

يشمل:ماهنا:الحديثبأصولوالمراد

الحديث.مصطلحعلم.

والتعديل.الجرحضوابط.

.والمتونالأسانيدعلىالحكمقواعد.

كثيرةنماذجلهسبقتقدالمسلكهذاأنيظهرالعرضهذاخلالومن

بنموذج-التذكيربابمن-هناوأكتفيإليها،فيرجع،البحثمنمواضعهافي

السابقة:الخمسةالأنواعمننوعلكل
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

يث:الحد-1

وهو-البابهذافيتروىالتيوالأحاديث":تيميةابنالإسلامشيخقال

الموضوعة،بلالواهيةالضعيفةالأحاديثمنهي-المخلوقينبنفسالسؤال

.(1)"عليهااعتمدولابهااحتجمنالإسلامأئمةفييوجدولا

الأثر:-2

آتقيوئم(!هوآلش:تعالىاللهقولأن-المريسيأيها-وادعيت":الدارميقال

ينزللاالذي:يعني،يزوللاالذي:عندكالقيومتفسيرأنوادعيت،!2ه:هالبقرةأ

مسمىغيربعفأصحابكعنذلكوأسندت،يبسطيقبفولاولايتحركولا

وعند،"يزوللاالذي:القيوم":قالأنهعباسابنعنعالحأبيعنالكلبيعن

باطل:أيضاوشواهددلائل-عباسابنعنهذهروايتكومع-البصرأهل

الله.توحيدفيالمتهموأنترويتها،أنتأنكإحداها:

مثلكوأصحابك،مسمىغيرأصحابكبعضعنرويتهأنك:والثانية

والتهمة.الظنةفي

يحتجوالاأنعلىبالأثرالعلمأهلأجمعوقد،الكلبيعنأنه:والثالث

،؟كتابهوتفسيراللهتوحيدتفسيرفيفكيف،حرامولاحلالأدنىفيبالكلبي

.(2)"صالحأبووكذلك

.(12-ه412):صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(1)

.(35ه-1/353)المريسيعلىالدارمينقضر(2)
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الأئمة:أقوال-3

لماجعفرأباأنرويوقد:المعترضقال":تيميةابنالإسلامشيخقال

عوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالكلهلاق!لك!النبيمسجدفيمالكاناظر

وذم،12:الحجراتأ(آصؤتكتم!لاتليقعوأ:قالقوماأدباللهفإنالمسجد؟هذافي

ميتاحرمتهإن،14:الحجراتأ(آطحرلمحتيؤقييمني!ادوتذ!!آلدليئ!:فقالالآخرين

وأدعوالقبلةأستقبل،اللهعبدأبايا:وقالجعفرأبولهافاستكان.حياكحرمته

ووسيلةوسيلتكوهوعظوجهكتصرفولتم:فقال،؟ه!اللهرسولأستقبلأم

به.واستشفعاستقبلهبل،؟القيامةيومإلىآدمأبيك

وجهين:منهذاعنالجوابفيجاب

بهاينقلهامنمعولامعهوليس،الحكايةهذهبصحةالمطالبةأحدهما:

نقلهامنإلىأوالشفاإلىيعزوهاأنغايته!انما،ضعيفولاصحيحإسناد

ماوالآثارالأحاديثمنالكتابهذافيأنيعلمبالحديثعالموكلمنه،

فلانذكره:عياضالقاضيقالفإذا،عليهالاعتماديجوزولاأصللهليس

ولكننتهمهلمنقلهأينمنيذكرهلم!اذا،خطابهفيالصادقفهو؟كتابهفي

نقلهفيصادقوهوكثيركذبفيهاكتبمنينقلرأيناهوقد،فوقهمننتهم

.(1)"عليهمالاعتماديجوزلافوقهمالكنمنها

والأئمة:والسلفالصحابةغيرأقوال-4

المصريالنونذووسئل:القشيريقال":تيميةابنالإسلامشيخقال

فهو،مكانهونفىذاتهأثبت:فقال،15:أطه(آلتحؤئآئقريثيىغل!آلرخمق:قولهعن

.(87-1/85)البكريعلىالرد(1)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

شاء.كمابحكمهموجودةوالأشياء،بذاتهموجود

منالكتبهذهوفي،النونذيعنإسنادالهيذكرلمالكلامهذا:قلت

.(1)"لهأصللاكثيرشيءالمسندةالحكايات

القصم:-5

لمعاويةكانأنهيذكرالصلتأباسمعأنهالمعارضوادعى":الدارميقال

ثمفيه،ألقاهحديثاوجدفمن،الحكمةبيتيسمىبيتشهـتهطسفيانأبيابن

.بعدهرويت

رواهاعمنتدريفلا،الرواياتفينجدهاولمنعرفها،لمحكايةفهذه

الروايةبقلةمعروفا!معاويةكانفقد،ثقةعنبهيأتيلافإنه،الصلتأبو

ينهاهمالناسإلىويتقدمذلكيتقيكانأنهإلالأكثرشاءولو،اللهرسولعن

رسولعنالرواياتمناتقوا:ليقولكانإنحتى،اللهرسولعلىالإكثارعن

فيالناسيخوفكان!عمرفإنعمر؟زمنفيمنهايذكركانماإلاالله

غيرعنالناسأحاديثيجمعكانأنهالمعارضمنكثيرطعنوهذا،...الله

منلافتعلهاالمذهبهذامعاويةاستحلولو،اللهرسولعنفيجعلهاثبت

الثه،رسولبصحبةعرفأنهلمامنهيقبلفكان،اللهرسولونحلهانفسهقبل

النبيعنمعاويةروايةقلةويدلك،الناسعواممنغيرهقولينحلهيكنولم

.(2)"...الصلتأبيعنرويتماتكذيبعلى-كاتبهوكان-

.(1/881)لاستقامةا(1)

.(634-1/632)المريسيعلىنقفالدارمي(2)
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الراجالمطلب

التفسيربأصولالمعارضة

والبدعةالأهواءأهلمستنديكونالتيالشبهفيالمسلكهذايستخدم

العلمهذافيببيانهالعلماءعييماالتفسير:بأصولوالمراد،القرآنيةالآياتفيها

علومفي)الإتقان:كتابهفيوالسيوطي،(القرآنعلومفي)البرهان:فيكالزركشي

والمتشابه،المحكم:ذلكومن،الفنهذافيالمصنفينمنوغيرهما(القرآن

،والمشتركوالشاذ،والمتواتر،والمدنيوالمكي،النزولوأسباب،القرآنونزول

وغيرها.والنظائروالوجوه،والمشكل،والمترادف،والمبهم

لفهمالصحيحةالطريقةمعالميضبطأنهجهةمنالعلمهذاأهميةوتأتي

تفسيرفيوالبدعةالأهواءأهلوقوعأسبابأهمأنجهةومن،وتفسيرهالقرآن

المبتدعة:والأعمالالباطلةالعقائدفيبهوالاستدلالوجههغيرعلىالقرآن

العلم.هذاوقواعدبأصولجهلهم

يعازضفإنهشبهتهعلىبالآيةاستدلإذاالشبهةصاحبفإنثئم؟ومن

إلىالسيوطيأوصلهاالتيالقرآنوعلومالتفسيرأصولمنالمقاميناسببما

نوعآ.ثمانين

ذلك:نماذجومن

التناقفوجودالمذعينالزنادقةشتهمنشبهةذاكرآ-أحمدالإمامقال

وقال،171:التوبةأ(تغم!آؤصلآءتغض!ؤآتمؤيحصنتؤآتمؤمؤن!:قولهوأما":-القرآنفي
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،172:الأنفالأ(يهاجروأختئلتئ:منؤنتحهميمنتكاقاتهاجرواؤلتماقوأةؤآلدلين!:خرىأآيةفي

بعضا.بعضهينقفررمعناهيعرفلامنعندوكان

من:يعني(يهاجرواختئشئ:ينؤنتيهميمنتكرقاتهاجرواؤلئمقواالدلينةؤآ!:لهقوماأو

لاأنالمدينةإلىهاجروالماالمؤمنينعلىحكماللهأنوذلك،الميراث

لمبمكةأولياءوله!صالنبيمعبالمدينةرجلماتفإن،بالهجرةإلايتوارثوا

معمهاجروليولهبمكةرجلماتإنوكذا،يتوارثونلاكانوايهاجروا

يمنتكوقائهاجرو(ؤتتمةاضو(ؤآلننيخة!:قولهفذلكالمهاجر،يرثهلاكان!صالنبي

الميراثذلكردالمهاجرونكثرفلما،(ئهاجروأ!ختئالميراثمن(لثئ:يمنؤنتحهم

آؤذبحعمننفيتغضحهثمآلأزصاير!ؤاولوأ:قولهوذلك،يهاجروالمأوهاجرواولياءلأاإلى

في:يعني(تغم!ءآ!وآتغض!ؤآتمؤيحتنتؤاتئؤمون!:قولهوأما،91:175!نفال(آلئهيهتف

.(1)"الزنادقةفيهشكتماتفسيرفهذا،دينهفيالمؤمنيتولىوالمؤمن،الدين

الآيتينبينالتعارضوجوددعواهمفيالزنادقةشبهة!فعارض

آية.كلفيالنزولبسببالمذكورتين

معينينقومفيوردتوإنالكريمةوالآية":قوله":السهسوانيوقال

الحياةحالطفيالوصفذلكفيهوجدمنكلالعلةبعمومتعمالحياةحالفي

."المماتوبعد

قومفيوردتالآيةأنمنالمقامهذافيالخصمبهأقركماالأمر:قلت

آئرلآلتهمآإلمتلغالؤأقئمييلإذاؤ!:تعالىقولهعليهيدل،لنفاقاأهلمنمعينين

.(17-16):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

فيذلكنظروورد.116الفاء:أ(عنثصحدودايصهمذونآلمئفعينزآيئتيلو!لرلآوإلى

تؤو(زوشئمؤزإتفتمآطهزسئولي!تغمرلكئمتؤأتعاقتملجلوإذا!:فقينلمنااسورةفيحقهم

فيهماتقدمقدالعلةبعمومعمومهاولكن،15:المنافقونأ(ئ!تكيرونومممتصحذون

فيهوردتماتعمالآيةإن:يقالالعمومذلكتسليموبعد،الأولالوجهفي

الرسولوإلىاللهأنزلماإلىتعاللهقيلمنافقكلفيعامةفهي،مثلهكانوما

حياتهفيالرسوذجاءثم،الطاغوتإلىوتحاكمصدودآالرسولعنفصد

قبرفجاءعصىالذيالمؤمنوأما،حياتهفيالرسوللهواستغفراللهفاستغفر

.(1)"مثلهفليس!يه!م!يهالرسول

الوصف؟ذلكفيهوجدمنكلتعئمالآيةبأنالخصمدعوىروفعارض

اعتمدثم!ه،حياتهفيذلكفعلواالذينالمنافقونوهو:،الآيةنزولبسبب

يقتضيالنزولسببأنوأكدأحد،كلإلىالتعميمإبطالفيالترولسببعلى

ذلكفعلمندون!هحياتهفيذلكفعلمنعمومإلاتشمللاالآيةأن

وفاته.بعد

!ح!!!!لو

.(37-36):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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مسانالمطلب

الثابتبالضاريغالمعارضة

الأسانيدنقدفيالمندرجةالقواعدمنالثابتبالتاريخالمعارضةتعذ

فيسعةمنلهاولمانفسها،فيأهميةمنلهالمابالذكرتفزدأنهاإلا،والمتون

أنهاجهةمنوالمتونالأسانيدعلالحكمقواعدمنأعمفإنها،الاستعمال

نأحتى،والوقائعالأحداثمنوغيرهذلكتشمل!انمابالأسانيد،تتقئدلا

:السخاويفيهوألف،الحديثعلومفيمستقلبنوعأفردوهأنفسهمالحديثأهل

بضبطالإسلاميةالأمةعلماءاهتمكما،(التاريخذملمنبالتوبيخ)الإعلان

.والمدنوالطوائفالأممتواريخ

ماكأن!:تعالىقوله:القرآنمنالمسلكهذاأهميةعلىبهيستدلومما

قال،167:عمرانآل9(آئفثتيثسيمنؤقاكأ!شت!يضاخييفاوقيهنكألتت!إنتاولاتهؤدتاإلرهيئم

فيمحاجتهمفيوالنصارىاليهودعلوتعالىتباركينكر"كثير:ابنالحافظ

محمدقالكما،منهمكانأنهمنهمطائفةكلودعوىالخلأ،الخليلإبراهيم

اجتمعت:قال!تعباسابنعن-إسنادهفساق-يسار:بنإسحاقابن

الأحبار:فقالت،عندهفتنازعوا!وو،اللهرسولعنديهودوأحبارنجراننصارى

فأنزلنصرانيآ،إلاإبراهيمكانما:النصارىوقالتيهوديآ،إلاإبراهيمكانما

تدعونكيف:يأ،516:عمرانآلأ(فيكانرهيمئحآصئيتمآئحتفتبماقل!:تعالىللها

،؟موسىعلىالتوراةاللهينزلأنقبلزمنهكانوقديهوديآ،كانأنهاليهودأيها
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زمنهبعدالنصرانيةحدثت!انمانصرانيآكانأنهالنصارىأيهاتدعونوكيف

.(1)"(!آقلآضوت:تعالىقالولهذابدهر؟،

الهممنة:أهلعندذلكنماذجومن

بالقدرةيتصرفونهؤلاء:يقولمنومنهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

وصارواعليهمالأنبياءطاعةوجوبحكمعنبهخرجواتصرفاوالمشيئة

منها:صدقا،يظنونهاحكاياتويذكرون.ونهيهمالأنبياءبأمرمكلفينغير

يومبعفأصحابهانهزملماالكفارمع!هالنبيقاتلواالصفةأهلأن

نحنفقالوا:"؟وتدعونيتذهبونأينأصحابييا":لهمفقالوحنينأحد

كانوإنمعهالقدرمعهمنكلأنومرادهم.معهكنامعهاللهكانمن،اللهمع

.ووعيدهاللهوعدفيولاالعاقبةفينظرغيرمنفاسقاأوكافرا

رسولهأطلعتعالىاللهأنوهوالحكايةهذهمنكفراأعظمهوماويذكرون

الصفةأهلرأىوأنهأحدبهيخبرلاأنوأمرهالمعراجليلةالأسرارسرعلى

ألمربيافقالبهاللهأخبرنافقالواهذالكمأينمنلهمفقالبهيتكلمون

به.أخبرتهموأناتكتمهأنأمرتكأنافقالالسرهذاأكتمأنتأمرني

واحدغيرعنهؤلاءشيوخكبارمنواحدغيرالأمورهذهليذكروقد

إنماالضفة:لبعضهمقلتحتىهذاكذبلهمفبينتالكبارشيوخهممن

.(1/574)العظيمالقرآنتفسير(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

منأنهيذكرأحدالمعراجليلةيكنفلم،بمكةكانوالمعراج،بالمدينةكانت

.(1)"الصفةأهل

المعراج:منلكلالثابتبالتاريخالقصةهذهفيهؤلاءشبهةروفعارض

إليها.!ههجرتهبعدالمدينةفيإلاكانواماالذينالصفةوأهل،بمكةكانالذي

!ح!!!!اكع

.(484-1/481)البكرىعلىالرد(1)
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السادسالمطلب

الفقهيةبالقواعدالمعارضة

الرفيعة،ودرجاتهالعلممراتبفيالارتقاء:الفقهيةالقواعدعلمفوائدمن

علىوالقدرةالملكةواكتساب،بأسرارهوالعلم،الشريفالباببهذاوالإحاطة

الأحكامإليهاتردالتيالقواعديعلمعندمافإنه،الجديدةالنوازلحكممعرفة

الفقهيةوبالقواعد،الجديدةالنوازلبأحكامعارفابذلكيكونذلكعللويعلم

الشرعية،المسائلأحكاممعرفةبهايستطيع،فقهيةملكةالمرءلدىتتكون

الباطل.منعارضهاوينقفما،الدخيلإلىويتفطن،المسائليضبطوبها

والبدعة:الأهواءأهلشبهنقفررفياستعمالهايكثرالتيالقواعدومن

ينهىولا،راجحةأوخالصةمصلحتهبماإلايأمرلاالشارع":قاعدة

.(1)"راجحةأوخالصةمفسدتهعماإلا

الهمنة:أهلعندذلكنماذجومن

:-ذلكفيوالشبهالميتسؤالنقضرفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

،مباحولابلمستحبولاواجبولابمشروعفليسالميتسؤالوأما"

ذلكاستحبولا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدقطهذايفعلولم

راجحة،مصلحةفيهوليسراجحةمفسدةفيهذلكلأن"الأمةسلفمنأحد

مصلحةفيهليسوهذا،الراجحةأوالخالصةبالمصالحتأمرإنماوالشريعة

.(5):صالجامعةوالأصولالقواعد(1)
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غيروكلاهما،راجحةمفسدةأومحضةمفسدةيكونأنإقابل،راجحة

.(1)"مشروع

الأبياتفإن":-ذلكفيالصوفيةوشبهوالسماعالوجدنقضفي-وقال

علوالصبروالتتيموالشوقوالقطيعةوالهجروالوصلالحبلذكرالمتضمنة

ومحبالرحمنمحبفيهيشترك،مجملقولهو،ذلكونحوواللومالعذل

،المردانومحبالنسوانومحبالأوطانومحبالإخوانومحبالأوثان

اللهيحبهمماذلكوكانالساكنوأثارالقاطنهيجإذامنفعةفيهيكونفقد

فإنوالميسر،الخمرفيكمامنفعف،علىراجحةمضرةفيهلكن،ورسوله

بهتأتلمفلهذانفعهما،منأكبر!اثمهما،للناسومنافعكبيرأإثمأفيهما

مفسدتهتكونماوأما،الراجحةأوالخالصةبالمصلحةإلاتأتلم،الشريعة

دراهمخمسةيسرقأوبدينار،درهمايأخذمنبمنزلةفهومصلحتهعلىغالبة

النفسمنفيثير،المشتركالوجديهيجأنهوذلك،بدرهمينمنهاويتصدق

،القرآنسماععنبهفتعتاضويفتنها،النفمسويغذيآثارها،تضرهكوامن

يبقىبل،لهاستطابةولابه،التذاذولاالقرآنلسماعمحبةفيهايبقىلاحتى

والإنجيلالتوراةبتعلمنفسهشغلكمن،عنهواشتغال،لذلكبغفررالنفسفي

فأعرضمنها،والحكمةالعلمواستفادتهوالصابئينالكتابأهلوعلوم

السماعهذاكانفلما.تطولأخرىأشياءإلى،رسولهوسنةاللهكتابعنبذلك

عنيصدقدبل،والمعارفالأحوالمنورسولهاللهيحبهمابنفسهيعطيلا

.(75):صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(1)
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المعارضة:الثالثالفصل

بهاللهيأمرلم،ورسولهالثهيبغضهماأوورسولهاللهيحبهمالاويعطيذلك،

.(1)"مشايخهاأعيانولاالأمةسلفولارسولهولا

همذلكونحووالتغبيرالقصائدبسماعيتقربونوالذين"أيضأ:وقال

قربةالغناءإن:يقولمنهؤلاءفيليسأنهمع،الأئمةعامةعندمخطئون

يحركونالذينالدينأهللبعضمخصوصةصورةفييقولهولكنمطلقا،

فيوالترغيبالمحبةوجدبهفيحركون،الطاعاتإلىالسماعبهذاقلوبهم

الذيهوفهذا.المخالفاتمنوالترهيبوالخوفالحزنووجد،الطاعات

لومخطئونأنهمعلىالجمهورأنمع،قربةإنهالنالع!:منطائفةفيهيقول

مفاسدعلىولاشتماله،مستحبةولاواجبةليستبدعةلكونه؟قربةهذاجعل

فيهماكان!انفإنهوالميسر؟الخمرفيكما،المصالحمنظنوهماعلىراجحة

الخالصةبالمصالحتأمروالشريعةنفعهما،منأكبرفإثمهماللناسمنافع

كانوإنوالجهاد،محضةمصلحةالإيمانفإنوالجهاد،كالإيمان،والراجحة

،...القتلمنفساداأعظمالكفروفتنة،راجحةفمصلحتهالنفوسقتلفيه

!آئقؤخشمانمقركئهاؤماتظقعننهىكما،والراجحةالخالصةالمفاسدعنونهى

(لانغلونماآلتهعلتقولوأ!ولم!قطننابرءئترذومابآلئرت!ئركوأوآنآل!بغترفق!لآوؤآلإثم

منشرعةفيولا،الأحوالمنحالفيقطيبيحهالاالأموروهذه.133الأعراف:أ

.(2)"الشرائع

.(11/593)الفتاوىمجموع(1)

.(27/023)السابقالمصدر(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةيهواءأهلشبهنقضفي

السابعالمبحث

بالعقلالمعارضة

وشرائعه:عقائدهالإسلاميخالفماكلفسادعلىبهايستدلالتيالدلائلمن

ومنوترذه؟ترفضهبل،إليهتميلولاتقبلهلاالسليمةالصريحةالعقولأن

وشعائرهم،النصارىعقائدلأبرزسليمعقلكلرفض:ذلكعلىالصورأبرز

الكريم:القرآنفيجاءولذلك،الخاصوالحلولوالتعميدوالأقانيمكالتثليث

تإلوأقاآلدين!قرلقذ!،(عىيسآتنآتمبيميحممؤآلتةص!لوأقالذينىأ!قرتقذ!

حيم!صتآ!قا:قولهمنقفبهماأقوىمنالصريحالعقلفكان،(ننثةثايثآلتة

آلالثامتأتحلآني!اتاؤ(قههـصحديقةآلرشلقتلإمنخلتقذرس!ولمإلأمريصآبف

.517-72:المائدةأ(يؤمكوئآفآنظزثزلألئئآثهصنجبآننهر!ف

اللهصلوات-الأنبياءإن":فيقولالمسلكهذاالإسلامشيخويقزر

يعرفبمالامعرفتهعنالناسعقولتعجزبما.يخبرون..-وسلامهعليهم

فمن،العقولبمحالاتلاالعقولبمحاراتفيخبرون،باطلأنهعقولهمفي

كشفهأنعلمبطلانهالعقلبصريحيعلموكش!شهودعنأخبرإذادونهم

أمراوالمخاطبةالمكاشفةمنلهحصلفيماادعىمنفكذلك،...باطل

الوجود:بوحدةالقائلينمنقالكمنفيه،غالطأنهيعلمالعقلصريحيخالف

اختصاصلاوالصفاتالأسماءعنمجردامطلقاوجودابباطنيأشهدإني

له:يقاللكنبعفالخاس،ينازعهقدكماهذافييتنازعفلا.البتةقيدولافيه

فإن،؟والأرضالسماواتخلقالذيالعالمينربهوهذاأنلكأينمن
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المعارضة:الثالثالفصل

حصلأنهادعيت!اذا،القلببحسيدركلاأمراللههوبقلبكشهدتهماكون

!اأخبرمنوكل،...غالطأنكعلمالعقليناقفصريحماالكشففيلك

.(1)"!رطلهوقعأنهيعلمالمعقولصريحأوالمنقولصحيحيخالف

:صورتانلدسابالعقلالنص!سةومعارضة

ولااه!رتومنهاوتنفرتمخهاالسليمةالعقولبأنتعازضأن:الأولى

تقبلها.

ذلك:نماذجومن

وكل،ز!لينعملفيتراهنارجلينعنتيميةابنالإسلامشيخسئل

وغيرالمردانفيالتغزلذىهماوفيلهما،تعصبمنوعلى،عصبيةلهمنهما

الأز!البهذهالمتغالبونهؤلاء،دئهالحمد":فأجابأشبههما؟،وما،ذلك

وغير!لكفيوالمراهنةالطرفينمنوالمتعصبونهمجنسهامنكانوما

التيالشرعيةالبليغطالعقوبةمستحقون،آثمونمعتدونظالمونالمراهنة

الأفىضالهذه!شلعنالفاسقينالعصاةالغواةسفهاءمنوأمثالهمتردعهم

و!نياهم،!!لهمفيأصحابهاتضربلدنيا،ولادينفيتنفعلاالتي،والأعمال

!لهواحتى؟وأعوانمهؤلاءعلىالإنكارالمسلمينوجميعالأمورولاةوعلى

ا!قيمالمراطوملازمة،ورسولهاللهطاعةويراجعواالمنكراتهذهعن

فىاتكلمشتملاتالمغالباتهذهفإن،ملازمتهالمسلمينعلىيجبالذي

تحريمهفيهاافيالمحرماتومن.مكروهاتبلمحرماتوغيرمحرمات

.(204-4/039)الصحيحالجواب(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

:...وجوهمنوذلك،الشرعيةوبالنصوصبالإجماعثابت

لأنهممركئا؟أومفرذافاسدكلامالموزونالكلامهذاأن:الثالثالوجه

ذلكوأمثالوعدوا.وبدواماعوا:بقولهموبدلوه،،العربكلامفيهغيروا

.(1)"والطباعالعقولعنهوتنفر،والأسماعالقلوبتمجهمما

الأقوالفصارت":-الشرعياتفيوعمدتهمالرافضةأصولفي-وقال

المسموعةالسنةوبمنزلةلهمالقرآنبمنزلةأولئكعلىوكذبصدقفيهاالتي

وتصورالإسلامدينيعرفعاقلوكلوحدها،الأمةإجماعوبمنزلةالرسولمن

.(2)"والعلقمالأجاجالملحيمجمماأعظميمجهفإنههذا

يبطلها.الذيالصحيحالعقليبالدليلتعازضأن:الثانية

ذلك:نماذجومن

إلاكلهبعقليالأهواءأهلمنأحدآكلمتما":معاويةبنإياسقال

ليسماالإنسانيأخذأنفقالوا:،؟فيكمالظلمما:لهمقلتفإني،القدرية

.(3)"شيكللتهفإن:لهمفقلتله،

فيالجهميةنقفشبهفي-قالالجهميةعلىردهفيأحمدالإماموكذلك

رجلاأنلو:ذلكفيالاعتبارومن":-عنهموبينونتهخلقهعلىاللهعلونفي

قدآدمابنبصركان،!اصشرابوفيهصا!قواريرمنقدحيديهفيكان

.(252-249/32)الفتاوىمجموع(1)

.(5/165)النبويةالسنةمنهاج(2)

.(4/169)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(3)
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المعارضهة:الثالثالفصل

الأعل-المثلوله-فالته،القدحفيآدمابنيكونأنغيرمنبالقدحأحاط

خلقه.منشيءفييكونأنغيرمنخلقهبجميعأحاطقد

وخرجبابهاأغلقثممرافقهابجميعدارابنىرجلاأنلو:أخرىوخصلة

غيرمنبيتكلسعةوكمدارهفيبيتكمعليهيخفىلاآدمابنكانمنها،

أحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالتهالدار،جوففيالدارصاحبيكونأن

.(1)"خلقمماشيءفييكونأنغيرمنهووماهوكيفوعلمخلقهبجميع

رح!!!!اكع

.(39-37):عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الغامنالمبحث

المشهورينالمبززينالعلمأهلبقوالالمعارضة

الأولالمطلب

عامةالمشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة

!صاللهرسولعن!هريرةأبيعنصحيحهمقدمةفيمسلمروى

آباؤكمولاأنتمتسمعوالممايحدثونكمأناسأمتيآخرفيسيكون":قالأنه

تستنكرهبمايأتونأنهم:يعني":رجبابنالحافظقال.(1)"وإياهمفإياكم

ماأنإلىإشارة"آباؤكمولاأنتم":قولهوفي.تعرفهولاالمؤمنينقلوب

وأن،الحقفهوالزمانوتطاولالعهدتقادممعالمؤمنينعندمعرفتهاستقرت

سيكون"":المناويوقال.(2)"فيهخيرفلايستنكرفماذلكبعدأحدثما

تسمعوالمبمايحدثونكم"علماءأنهميزعمون"أمتيمنأناسالزمانآخرفي

الزائفةوالعقائدالمبتدعةوالأحكامالكاذبةالأحاديثمن"آباؤكمولاأنغبه

أنفسكم.عنوبعدوهمعنهمأنفسكموبعدوااحذروهم:أي"!اياهمفإياكم"

،الموضوعاتبهاالمرادفيكونالمحدثينالمشهورينعلحملهويجوز:الطيبيقال

علممنالسلفعنيسمعوالمبمايحدثوهمأيالناسبينهومابهيرادوأن

منومعجزةنبوتهأعلاممنعلموهذا،...فيهيتكلموالمفإنهمونحوهالكلام

تخريجه.تقدم(1)

.(254-253):صوالحكمالعلومجامع(2)
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المعارضة:الثالثالفصل

جهلةمنلكثيرذلكووقعكثيرالكذابينمنعصركلفييقعفقدمعجزاته

.(1)"المتصوفةالمتدينة

عليهكانلمامخالففهوالشبهمنوالبدعةالأهواءأهلبهجاءمافكل

باطل.فهو؟والبصيرةالعلمأهلمنالسابقون

العلمأهلبكلامالشبهةتعازضأننقفالشبهةمسالكمنكانولهذا؟

عليهكانبماأعلمفهم؟العلمفيوالتقدموالفضلالمكانةالأمةفيلهمالذين

بعدهم.منالإسلاموأئمة!صوصحابتهه!ك!النبي

صورتين:علىالمسلكهذاالسنةأهلاستعملوقد

الشبهة.وجودقبلالسابقينالعلمبأهلالشبهةمعارضة:الأولى

للشبهة.المعاصرينالعلمبأهلالشبهةمعارضة:الثانية

الصورتين:كلتاوفي

.-المسلكهذافيكما-عامةالعلمبأهلالمعارضةتكونتارة+

العلمبذلكبالعنايةعرفواالذينالعلمبأهلالمعارضةتكونوتارة+

.-التاليالمسلكفيسيأتيكما-الشبهةفيهأثيرتالذي

المهمصلك:هذانماذجومن

القرآن:يقولأحداسمعتفهل،الناسأدركت:يوسفبنلمحمدقيل"

والجهميجهمي،فهوبهذايكلممنبهذا،يكلمالشيطان:فقال،؟مخلوق

.(4/132)القديرفيض(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

نأ:الشبهعنالاستفسارفيعادتهممنكانالنالسأنكيففتأفل.(1)"كافر

.؟الأوالعلمأهلمنالسابقونعليهاكانهليسألوا

عمرومنهمسنةسبعينمنذمشايخناأدركت":عيينةبنسفيانوقال

.(2)"بمخلوقوليساللهكلامالقرآن:يقولوندينارابن

فييزللم:فقالالبدعأهلخلفالصلاةعنإدريسبناللهعبدوسئل"

لا،:قالفالجهمية؟:قلت.خلفهققحلعدلأومرضفيهمكانإذاالناس

وسئل.التوبةوعليهميناكحونولاخلفهميصلىلاهؤلاء،المقاتلمنهذه

لا:وقالالجهميةقتلفيإدريسابنقالمافيهمفقالغياثبنحفص

أوردتخيرا،اللهجزاكلا:قال،؟مخلوقالقرآنيقولونقوم:لهقيل،أعرفه

.(3)"قطبهيسمعلمشيئاقلبيعلى

بهذاخرجتفقد.رزقاه:-عندك-(تداة!:فقوله":الدارميوقال

لغاتجميعومنالفقهاءيفقههماحدمنأوكلهاالعربيةحدمنالتأويل

والفارسيةبالعربيةالعلمأهلمنرويتهوعمنتلقفتهفممنوالعجمالعرب

العلمأهلمنأحدانعلمولاعربيولاعجمييعقلهلابمحالجئتفإنك

منفأثرههذاتفسيركفيصادقاكنتفإنالتفسيرهذاإلىسبقكوالمعرفة

.(4)"المدلسينمنبهماكفركمعفإنكوإلاعربيةصاحبأوعلمصاحب

.(37):صالعبادأفعالخلق(1)

.(29):صالسابقالمصدر(2)

.(39):صالسابقالمصدر(3)

.(1/422)المريسيعلىالدارمينقضى(4)
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المعارضة:الثالثالفصل

الثانيالمطلب

المبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة

الشبهةفيهأثيرتالذيالفنذلكفيالمشهورين

تعازضأن:العلمأهلبأقوالالشبهةمعارضةعندالنقضرإحكاممن

الشبهة،فيهأثيرتالذيالعلمبذلكبالعنايةعرفواالذينالعلمأهلبأقوال

لها.إبطالأوأقوى،الشبهةصاحبلحجةأقطعوذلك

ذلك:ومن

،صدقالمطيعينللمؤمنينوتعالىتباركفوغده":زمنينأبيابنقال

فهوذنبهعلىمصراالمؤمنينمنماتومن،حقوالمشركينللكفارووعيده

قضائهوبجحودغيبهعلمفياللهعلىيتسؤرأنلأحدوليس،وخيارهمشيئتهفي

لنايكونما،التائبينيعذبأنأبىكماللمصرينيغفرأنربكأبى:فيقول

.(1)"!عظيمبهتانهذاسبحانكبهذا،نتكلمأن

فجاءهالعلاءبنعمروأبيعندكنا":قالالأصصيعنبسندهروىثم

:قاللا،:قالالميعاد؟،اللهيخلفهلعمرو،أبايا:فقالعبيدبنعمرو

علىوعدإذافكذلك:قال،نعم:قال،؟ينجزهثواباعملعلىوعدإذاأرأيت

لاالعربإنالوعيد،غيرالوعدإن:!عمروأبوفقال:قالعقابا،عمل

ثم،بهتفيفلاخيراتعدأنالخلف!انما،بهتفيفلاشراتوعدأنخففاتعد

أنشد:

.(257)ص-الجخةرياضمع-السنةأصول(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

المتهددخشيةمنأنثنىولاصولتيوالجارالعمابنيرهبولا

.(1)"موعديوأنجزلىلعاديلأخلفوعدتهأوأوعدتهاذالاني

الوعدبينالتسويةفيالمعتزلةشبهةزمنينأبيابنالإمامعارضفقد

العلمأهلأحدعننقلهالذيالقولبهذامنهما؟كلإنفاذوجوبفيوالوعيد

العلاء.بنعمروأبووهو،اللغةعلمفيالمشهورينالمبززين

المغيبهوالأفولأن:الثالثالوجه":تيميةابنالإسلامشيخوقال

أهلمنلا-أحديقولولا،والانتقالالحركةمجردهوليسوالاحتجاب

السماء:فيمسيرهماحالفيوالقمرالشمسإن:-التفسيرأهلمنولااللغة

وجريانها:ظهورهاحالفيالسماءفيالمرئيةللكواكبيقولولا،آفلانإنهما

...آفلةإنها

لا-السلفعلماءمنأحديقلهلمقالوهالذيالقولهذاأن:الرابعالوجه

الإسلامفيالمبتدعةالتفسيراتمنهوبل-اللغةأهلمنولاالتفسيرأهلمن

هذاأنوبينواالسنةعلماءمنوغيرهالدارميسعيدبنعثمانذلكذكركما

.(2)"المبتدعالتفسيرمن

الإبانةفيبنحوهبطةابنوأخرجه،(261)ص-الجنةرياضمع-السنةأصول(1)

(2/1302-30).

.(431-1/313)التعارضدرء(2)
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المعارضة:الثالثالفصل

بما؟والانتقالبالحركة()الأفولتفسيرتيميةابنالإسلامشيخفعارض

بالمغيب()الأفولتفسيرمن(اللغةوعلماءالتفسير،)علماءالعلمأهلعليه

.لاحتجابوا

العباداتغايةأنظنواالمتصوفةضلالمنطائفةذلكفيودخل":وقال

بقوله:بعضهميحتجوقد،العباداتسقطتحصلتفإذا،المعرفةحصولهو

وهذا.المعرفةهواليقينأنويزعمون،!99:الحجرأ(آلصمينتةيتثحتئؤ1غبذرتك!

.(1)"وغيرهمالتفسيرأهلالمسلمينبإجماعخطأ

!ح!!!!6!ح!

.(3/072)ضرلتعاادرء(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الساسهمعالمبحث

جنسهمنمنهأقوىهوبماالشبهةدليلمعارضة

الشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلفيينظرأن:المسلكبهذاالمقصود

ذلك:صورومن،جنسهمنمنهأقوىدليليبذكربهينقفاستدلالهثم

الدلالة.فيمنهاأقوىبآيةالشبهةصاحببهايستدلالتيالآيةمعارضة+

منهأقوىبحديثالشبهةصاحببهيستدلالذيالحديثمعارضة+

الدلالة.في

منه.أقوىبإجماعالشبهةصاحبينقلهالذيالإجماعمعارضة+

منه.أقوىبأثيرالشبهةصاحببهيستدلالذيالأثرمعارضة+

منه.أقوىعقليبدليلالعقليالدليلمعارضة+

بقصمبهاويستدلالشبهةصاحبيحكيهاالتيالقصصمعارضة+

منها.أقوى

منها.أقوىبأقوالبهايستدلالتيالأقوالمعارضة+

الرسالة،منمواضعهافينماذجالصورهذهمنصورةلكلتقدمتوقد

بعضها:منهاقأذكر

!3.الأنعامأ(الأرعقؤفيآدنتتنؤلهبفيألتةؤفؤ!:تعالىبقولهالجهميةاستدل-1

أقوىبآياتبهااستدلالهمأحمدالإمامفنقضر،بذاتهمكانكلفيالثهأنعل

متنوعةبدلالاتخلقهعلىاللهبعلوالمصرحةالآياتوهيمنها،الدلالةفي

http://www.al-maktabeh.com



المعارضة:الثالثالفصل

بكئممخي!فآقآدستمآ4فيقنمن!نمإ!ة:فقاللسماءافيأنهخبرناأوقد":فقال،متعددة

قهإ!:لقاو،711:لملكاأ(حامحسايرسيليغتضكخألصتم!آفيضنآمنتمآنم!،611:لملكا9(لأزضىآ

،...515:عمرانآلأ(إلتؤرايعكتقييف!إتي:لوقا،011ناطر:9(آلطيمبآلكلتضحغ!

.(1)"السماءفيأنهأخبرنااللهخبرفهذا

معصومفهوالثه(إلاإلهالا:قالمنأنعلىالإجماعالقبوريةادعى-2

،أقوىبإجماعالإجماعهذاسحمانابنفنقفالعلامةمطلقأ،والمالالدم

نأعلىالأمةإجماعدعواهوأما":فقالالبابهذافيالصحيحالإجماعوهو

خاطئة،كاذبةدعوىفهذه:الإسلامأحكامعليهأجريتبالشهادتيننطقمن

،الردةأهلوسقوهم،الزكاةمنعمنقتالعلىأجمعوا!صالصحابةفإن

الله،رسولمحمدآوأناللهإلاإلهلاأنيشهدونوهم،حنيفةبنيوقاتلوا

النبوةفيأشيركقدأنهوصدقوه،النبوةفيالكذاتمسيلمةأشركوالمالكن

كفروهم.!يهـهالنبيمع

يكفرلافكيفكافرآ،يكونالنبوةفيالكذابمسيلمةأشركمنكانفإذا

كمابهيستغيثدئه،ندآوجعلهسبحانهالخالقعبادةفيمخلوقآأشركمن

له،ويذبح،مهماتهجميعفيإليهويلجأ،ويرجوه،اللهمعويدعوه،بالئهيستغيث

.(2)"...؟إالثهمعلهوينذر

.(38):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(035-1/347)الماردتىالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافلأ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

علعنهميحكونهاالتيوالقصصأئمتهمبأقوالالصوفيةاستدل-3

استدلالهمتيميةابنالإسلامشيخفنقض،والذوقوالوجدالكشفمنزلة

:فقالذكروها،التيمنوحجةإسنادأأقوىهيلأئمتهموقصصبأقوالبذلك

السلف،لفعلهدينهمفيمنفعةأالصوفيالسماع:أيعنيبهللمسلمينكانولو"

الكرخي،معروفولا،عياضبنالفضيلولا،أدهمبنإبراهيم:مثليحضرهولم

والشيخالقادر،عبدالشيخمثلولا،الدارانيسليمانأبوولا،السقطيالسريولا

منطائفةكلامفيبل،وغيرهم،حياةالشيخولا،البيانأبيوالشيخ،عدي

حضرهوقد،المشايخأعيانوكذلك،عنهالنهيوغيرهالقادرعبدكالشيخهؤلاء

يحرسالذيوالشيخوالخلانوالإمكانالمكانلهوشرطواطائفةالمشايخمن

فيعنهرجعوابهمالموثوقالمشايخمنحضروهالذينوأكثر،الشيطانمن

وكان،عمرهآخرفيوتركهمشاب،وهوحفمرهفإنهكالجنيد،عمرهمآخر

منذمفقد."بهاس!راحالسماع!مادفهومنبه،فتنالسماعتكلفمن":يقول

.(1)"لهللجلوساعتمادولاقصدغيرمنيصادفهفيمنورخص،لهيجتمع

.(593-11/592)الفتاوىمجموع(1)
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المعارضة:الثالثلفصل

العاشرالمبحث

أئمتهأوكلمأصولهأوبحلامهالشبهةلصاحبالمعارضة

إلايقزولايعقلفلا،وعقلهقلبهعلىيغلققدالشبهةصاحبكانلما

القوية:الصحيحةالمعارضةمسالكمنكان"أئمتهوكلاموأصولهبكلامه

يكونفلاآخر،موضعفيهوكلامهمنينقضهابماشبهتهتعازضأن+

منعليهمايتركأنعليهيجبوأنه،نفسهفيبتناقضهيقزأنإلاحينهاأمامه

التناقض.هذاإلالهيجلبلالأنه؟السنةعنالبعد

بصحتها،ويقزإليهايرجعالتيالأصولمنينقضهابماشبهتهتعازضأو+

مذهبه.أصولفيحتىباطلبهجاءماوأنإياها،بمخالفتهنفسهعلىفيشهد

له،مرجعآيعذهمالذينأئمتهكلاممنينقضهابماشبهتهتعازضأو+

كانوإلا،وشبهتهقولهوتركقولهمإلىوالرجوعلهمالتسليمإلاأمامهفليس

أيصآ.السنةأهلعنشاذهوكماعنهمشاذآطائفتهعنخارجآ

ذلك:نماذجومن

العينوذكرالأعينوذكرالوجهذكرالقرآنفيوردأنهالرازيادعى

اليدينوذكرالأيديوذكرالواحدالساقوذكرالواحدالجنبوذكرالواحدة

وعلىوجهشخملهإثباتلزمنابالظاهرأخذنافلو،الواحدةاليدوذكر

ولاواحد،ساقولهكثيرةأيدعليهواحدجنبولهكثيرةأعينالوجهذلك
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

عاقلاأنيظنولاالمتخيلةالصورةهذهمنصورةأقبحشخصالدنيافييرى

.(1)الصفةبهذهربهيصفأنيرى

وقد":فقالولالأشعريالحسنأبيإمامهبكلامهذهشبهتهالقيمابنفنقض

،114القمر:أ(بآغمتا!تخيى:بقولهسبحانهلهالعينينإثباتعلىالسلفاحتج

فقالكلها،كتبهفيالأشعريالحسنأبوواستدلالا:إثباتابذلكصرحوممن

بالئهنقرأن:قولناوجملة":-فيهالفظهوهذا-والإبانةوالموجزالمقالاتفي

!آلرخمق:قالكماعرشهعلىمستواللهوأن":قالأنإلى"ورسلهوكتبهوملائكته

(لإكراروآآلخقليذوزتكؤخهؤتتئ!:لقاكماوجهالهنوأ،15:أطه(آشتؤئآثعرلثيىغلي

خدفت!يضا:وقال،164:الماندةأ(قت!مويمايئتذاة!تل:قالكمايدينلهوأن،127:الرحمن9

."114القمر:9(بآغنتا!مخيرى:قالكماكيفبلاعينينلهوأن،175:أص(يذئ

كثيرةأعيناالأعينمنيفهموالمومعهوبعدهقبلهوالنالع!الأشعريفهذا

هذاجاءحتىواحد،شقعلىكثيرةأيدياالأيديمنيفهمواولموجه،على

التشنيعوأمثالههذاقصدوإنما،ظاهرههذاأنوادعىالقرآنفغضهالجهمي

القديمفيالجهميةشأنوهذا،والحديثالسنةأهلمنوضللهبدعهمنعلى

.(2)"يشنعونوكتابهورسولهاللهعلىالصنيعبهذاوهم،والحديث

.(501)صالتقديسأساس:انظر(1)

.(262-239،026-1/238)المرسلةالصواعق(2)
http://www.al-maktabeh.com



اليطبعالفصلى

الإلزاو

مباحث:سبعةوفيه

.بالإلزامالمراد:الأولالمبحث

.فاسدةأمورمنالشبهةتتضمنهبماالإلزام:الثانيالمبحث

الشبهة.عنتنتجالتيالفاسدةباللوازمالإلزامال!الث:المبحث

بالنظيرالإلزامالرابعالمبحث

بالنقيض.الإلزام:مسانالمبحث

بال!ناقض.الإلزام:السادسالمبحث

بالالهراد.الإلزام:السابعالمبحث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لإلزام:الثالثالفصل

السابعالفصل

الإلزام

الأولالمبعث

لإلزاوبالمرادا

:اللغويالمعنى

وأصلإلزامآ(،-يفنرم-)آئرتم:يقال)آئرتم(،الفعلمممدر:الإلزام

مصاحبةعلىيدذ،صحيحواحدأصلوهو:،والميموالزاياللام:مادته

:(لرقةو)فلان،فيهالمكثأطال:(المكان)تنرتم:يقالدائمآ،بالشيءالشيء

للكفار)1(.الملاليمالعذاب:(و)الفزام،يفارقهلاشيئآلزمإذا

*صهطلاحي:المعنى

لا.أوالخصمعندمستدلاكانسواءالخصمعندسقمما:الإلزاميالدليل

بينهمالعلاقةأخرىتقديرعلىقضيةبصدقفيهاحكمماواللزومية:

لذلك.موجبة

لوبحيثالحكمأنمعنىعلىللآخر،مقتضياالحكمكون:والملازمة

ضروريا.اقتضاءآخرحكموقوعيقتضيوقع

القاموس،(739):صالقرآنألفاظمفردات،(5/542)اللغةمقاييسمعجمانظر:(1)

.(1494):صالمحيط
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تقهمهميمات:عدةيقهمئ!اوا!زم:

السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

وعدمه:البيانبحسبأولأ:

قسمين:إلىوينقسم

:نوعانوهو،البيناللازم-1

كالانقسامبينهما،باللزومالعقلجزمفيملزومهمعتصورهيكفيالذي(1

جزمبمتساويينالانقساموتصورالأربعةتصورمنفإن،للأربعةبمتساويين

بمتساويين.منقسمةالأربعةبأنتصورهمابمجرد

للواحد،ضعفاالاثنينككون،تصورهملزومهتصورمنيلزمالذي(2

الواحد.ضعفأنهأدركالاثنينتصورمنفإن

إلىبينهماباللزومالذهنجزميفتقرالذيوهو:،البينغيراللازم-2

المثلثبأنالذهنجزمفييكفيلاللقائمتينالثلاثالزواياكتساويوسط

الهندسي.البرهانوهووسطإلىيحتاجبلللقائمتينالزوايامتساوي

:وجودهبحسب:ثانيآ

الآتية:الأقسامإلىويق!م

قطعمعهيحيثمنالماهيةعنانفكاكهيمتنعما:الماهيةلازم-1

.الإنسانعنبالقوةكالضحكالعوارضعنالنظر

يختمبالفاعل.ما:الفعلمناللازم-2

مخصوصر،عارضمعالماهيةعنانفكاكهيمتنعماالوجود:لازم-3

هي.هيحيثمنالماهيةعنانفكاكهويمكن
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لالزام:الثالثالفصل

الخارجفيالمسمىتحقيقمنيلزمبحيثكونه:الخارجياللزوم-4

للآخرمقتضياالشيءكونأو:،الذهنانتقالذلكمنيلزمولافيه،تحقيقه

ثبتالخارجفيالملزومتصورثبتكلما:أيالأمر،نفسفي:أي،الخارجفي

فيه.اللازمتصور

تصورهالذهنفيالمسمىتصورمنيلزمبحيثكونه:الذهنياللزوم-5

يأالذهنفيللآخرمقتضياالشيءكونأو:،إليهمنهالانتقالفيتحققفيه

فيه.اللازمتصورثبتالذهنفيالملزومتصورثبتمتى

فيه.اللازمخلافتصورللعقليمكنما:العاديةالملازمة-6

.اللازمخلافتصورللعقليمكنلاما:العقليةالملازمة-7

الأولوالشيءللآخر،مقتضياالشيءكونهي:المطلقةالملازمة-8

.(1)باللازمالمسمىهووالثاني،بالملزومالمسمىهو

وأصراحةموجودبأميريكونلا()الإلزامأنسبقماخلالمنويتضح

.بحالعنهتنفكلاعنهاخارجبأميريكون!انما،الشبهةفيضمنيآ

:أقسامثلاثةإلىتنقسمالدلالةأن:ذلكويوضح

بإزائه،وضعالذيالمعنىتمامعلاللفظدلالةوهي:المطابقةدلالة-1

منالكبيرالذكرعلى()الرجلودلالة،الناطقالحيوانعلى()الإنسانكدلالة

.الإنسانبني

.(294-293)(246-244)(140):صالتعريفات)1(انظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

المعنى،كلضمنفيمعناهجزءعلىاللفظدلالةوهي:التفممندلالة-2

الغرفة.أوالحائطعلى()البيتلفظكدلالة

لهالموضوعالمعنىعنالخارجعلىللفظدلالةوهي:الالتزامدلالة-3

الزوجية،على)أربعة(لفظكدلالة،عنهانفكاكهوالممتنعالذهنفيلهالملازم

.(1)يحملهلذيالجدارعلى()السقفولفظ

صاحبإلزاميكونالتيوهي،الالتزامدلالةهيهناالمقصودةفالدلالة

بها.الشبهة

وثمرته:الدليلأهمية

لوازممنهيلزملاأن:الدليلصحةعلىبهايستدلالتيالعلاماتأعظممن

منها:،اعتباراتلعدةوذلك؟صحيحةغيرباطلة

ملزومه.فسادمناللازمفسادأن+

الملزوم.لفسادمستلزماللازمفسادأن+

لازمه.لانتفاءينتفيالملزومأن+

.(2)محاللازمهبدونالملزوموجودأن+

يكونلاالصحيحالدليلولازمحقا،إلايكونلاالحقلازمفإن،وعليه

فلازم:صحيحوالعكس،الملزومصحةعلىتدلاللازموصحةصحيحا،إلا

الأصولوللبشرحفيالوصولغاية،(127-1/126)المنيرالكوكبشرحانظر:(1)

.(23)ص

.(212،128،112،94):ع)2(انظر:شفاءالعليل
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لالزام:الثالثالفصل

كذلك،باطلأإلايكونلاالباطلالدليلولازمباطلا،إلايكونلاالباطل

الملزوم.بطلانعلىيدلاللازموبطلان

منوالتنضلالفرازالمخال!إمكانوعدم،نفسهفيالدليلهذاولقوة

والبدعة،الأهواءأهلنقفشبهفياستعمالهمنالسنةأهلأكثرفقد؟نتيجته

الفصل.هذامضمونهيمسالكعدةذلكفيمستعملين

!ح!!!!اكع
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

الثانيالمبعث

أمورفاسدةلهقالشبهةتتخممنهبماالإلزا!ر

الأولالمطلب

بالإبطالنفسهاالشبهةعلىتعودبلوازمالإلزام

تبطللوازممنهيلزمبالشبهةالقولمجزديكونأن:المسلكبهذاالمراد

هذاويكونبنفسها،نفسهاأبطلتالتيهيالشبهةفكأننفسها،فيالشبهة

التضمنية،أوالمطابقةودلالتهاالشبهةمعنىمنكانأنهلومابمثابةاللازم

شبهته.ضفنهأوبهصزحقدالشبهةصاحبكأنقوتهفيويكون

ذلك:نماذجومن

:لأولالنموذج

فعبرشيئاكؤنإنما،يتكلمولايتكلملماللهإنقالوا:"أحمد:الإمامقال

...فأسمعصوتاوخلق،اللهعن

آتأزئك(!تموشتئ؟غإيئ:يقولأناللهغيرأولمكؤنيجوزهلفقلنا:

(يذ!يىىآلمحتوةؤألهيرقآتجذيئآئأإلأإتةلأآلتةأتاإتيئ!:يقولأو،112-11:أطه

الجهمزعمكماالربوبيةادعىاللهغيرأنزعمفقدذلكزعمفمن،114أطه:

رلمحتآلثيب(آلتهأتآتبإح!لومي!:المكؤنذلكيقولكانشيئاكؤناللهأن

.(1)"!30:القصصأ

.(3ه-34):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

السحليل:

الثه،عنفعثرصوتأأوشيئأخلقأنه:(الله)كلاممعنىأنالجهميةزعم

ذلكأن:مفيلزمبذلكالقولمجزدبأنشبهتهمأحمدالإمامعليهمفنقضر

عل-اللهفيكون،(آتأزئك!تموسئ!إيئ:قالالذيهوالمخلوقالشيء

يقعاللازموهذا،لنفسهالربوبيةيدعيأنلهوجعلشيئأخلققد-زعمهم

كلامه.ضمنفيجعلهأوالجهيبهتلفظلومابمثابةوهو،بالشبهةالنطقبمجرد

الثاني:النموذج

قال،؟خلقهبدءفما؟مخلوقإنه:قولكمأرأيتم":الدارميالإمامقال

منإلاالناسعلمفقد،!؟هبمتكلمبلابنفسهقائماكلامافكانكنلهالله

.(1)"بهمتكلمبلاويسمعيرىكلامايخلقلم!شاللهأنمنهمالثهشاء

الضحليل:

فنقف،بنفسهقائمآكلامآخلقأنه:(الله)كلاممعنىأنالجهميةزعم

ذلكأنمنه:يلزمبذلكالقولمجزدبأنشبهتهمالدارميالإمامعليهم

اللهكلامفيكون،يرىأنبدلافهو-زعمواكما-بنفسهقائمأنهبماالكلام

النطقبمجرديقعاللازموهذا،الباطلأبطلمنوهذامرئئآ،-زعمهمعلى-

كلامهم.ضمنفيجعلوهأوبهتلقظوالومابمثابةوهو،بالشبهة

.(181):صالجهميةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الثالث:النموذج

تقديمثم،والنقلالعقلتعارضشبهةعلىردآ-القيمابنالإمامقال

مااتباععنونهى،وحدهالمنزلالوحيباتباعفأمر":-النقلعلالعقل

وبرهانوفضلونورورحمةوهدىوشفاءبينةكتابهأنسبحانهوأخبر،خالفه

يكنلمالقرآنعلىتقديمهويجبيعارضهماالعقلفيكانفلو،وبيانوحجة

،بمعزلعنهاوكاندونهللعقلالصفاتهذهكانتبلذلك،منشيءفيه

.(1)"؟العقلصريحيعارضهماويفصلويبينويهدييشفيفكيف

الصحليل:

تقديمالتعارضحينيجبوأنه،النقليعارضالعقلأنالمعطلةزعم

القولمجزدبأنشبهتهمالقيمابنالإمامفنقفعليهم،النقلعلىالعقل

وصفهالتيالعظيمةالصفاتمنشيءالقرآنفييكونلاأن:منهيلزمبذلك

يلزمهماللازموهذا،عليهتقديمهيجبالذيللعقلتكون!انمابها،الله

كلامهم.فيضفنوهأوبهصزحواقدكأنهمحتى،الشبهةبهذهنطقهمبمجرد

.(3/829)المرسلةالصواعق(1)
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لالزام:الثالثالفصل

الثانيالمطلب

تضمنتهمابينالتلازمبوجودالإلزام

عنهاالمترتبةالفاسدةوالغتيجةالشبهة

الألفاظمنالشبهةعليهاشتملتمابعضفيينطرأن:المسلكبهذاالمراد

علىالمترتبةالفاسدةباللوازمالشبهةصاحبئلرمثمولوازمها،ودلالاتها

خارجيبلازمكان!ان-هنافالإلزامودلالتها،الألفاظتلكمعنىفيقوله

نفسها.الشبهةألفاظبعضهومصدرهأنإلا-الشبهةعن

ذلك:نماذجومن

:الأولالنموذج

فيآيةوجدناإنا:فقالآخرأمراادعىالجهمإنثم"أحمد:الإمامقال

!إتضا:اللهقول:فقال،؟آيةأي:فقلنا،مخلوقالقرآنأنعلىتدلاللهكتاب

.مخلوقوعيسى،1171:النساءأ(و!يقتهبهتلآ!ومسزم!تمآبقمجيمتىآتمميييح

تجرىلاألفاظعليهتجرىعيسى؟القرآنفيالفهممنعكاللهإنفقلنا:

مخاطبوهو،ويشربيأكلوغلاماوصبياوطفلامولودايسميهلأنه؟القرآنعلى

ذريةمنهوثموالوعيد،والوعدالخطاباسمعليهيجرىوالنهىبالأمر

عيسى،فينقولماالقرآنفينقولأنلنايحلولا،إبراهيمذريةومننوح

.(1)"؟عيسىفيقالماالقرآنفييقولاللهسمعتمهل

.(32-31):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافي:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

التحليل:

،مخلوقالقرآنأنعلىتدلالمذكورةالكريمةالآيةأنالجهميةزعم

كلمةفعيسى،(!ؤ!يختةبالسلأ:عيسىعنقالسبحانهاللهأنجهةمنوذلك

الإمامعليهمفنقض.مخلوقوهواللهكلامالقرآنإذأ:؟مخلوقوهو،الله

هوالممخلأعيسىأندعواهموهيالشبهةفيكلمةإلىجاءبأنشبهتهمأحمد

نأزعمواإذاأنهموهو،ذلكمنيلزمبمايقولواأنوألزمهم،بالكلمةالمراد

يلزمهم؟مخلوقفهواللهكلمةعيسىأنكما،مخلوقفهواللهكلامالقرآن

كالولادةالخلقلوازممنعيسىبهيوصفبمايوصفالقرآنإنيقولوا:أن

الإمامبهألزمهماللازموهذا،إوالنسبوالشربوالأكلالخلقفيوالتدرج

الشبهة.فيكلامهمبعضمنأحمد

الثاني:النموذج

ولكنيتكلماللهإن:قالالحجةعليهظهرتفلما"أحمد:الإماموقال

.مخلوقكلامه

زعمتمحينبخلقهاللهشبهتمفقد،مخلوقكلامهمآدمبنووكذلكقلنا:

حتىيتكلملاالأوقاتمنوقتفيكانقدمذهبكمففي،مخلوقكلامهأن

وقدكلاما،لهماللهخلقحتىيتكلمونلاكانواآدمبنووكذلك،التكلمخلق

.(1)"الصفةهذهعناللهوتعالى،وتشبيهكفربينجمعتم

.(36):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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لالزام:الثالثالفيهل

الصحليل:

نأ-وأهلهالحقمنوفرارآوتضليلأوتلبيسآتدليسآ-الجهميةأراد

نإفقالوا:،عليههمالذيوالباطلدئهكلامإثباتفيالآياتلفظبينيجمعوا

جاءبأنشبهتهمأحمدالإمامفنقفعليهم.مخلوقكلامهولكنيتكلمالله

منهايلزمبمايقولواأنوألزمهم)مخلوق(:قولهموهيالشبهةفيكلمةإلى

جهتين:من

يكونأنمخلوقآاللهكلاميكونأنمنفيلزم،الصيغةجهةمن:الأولى

الشيءحدوثتفيد()مفعولصيغةلأن،يتكلملاالأوقاتمنوقتفيالله

يكن.لمأنبعد

فييكونأنمخلوقآاللهكلاميكونأنمنفيلزم،اللفظجهةمن:الثانية

.!باتفاقمخلوقالمخلوقينكلاملأن؟المخلوقينككلامذلك

رح!!!!اك!
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

التالثالمبعث

الشبهةفىتنتحالتيالفاسدةباللوازوالإلزاو

الأولالمطلب

الغعطيلأوبالإبطالالدينأصلعلىتعودبلوازمالإلزام

كله.الدين:أي،الإسلامدينأساسهوهنا:الدينبأصلالمراد

يؤديوالتيالشبهةمنتلزمالتياللوازمذكر:المسلكبهذاوالمراد

أصله.منالدينإبطالإلىعدمهاأووجودها

ذلك:نماذجومن

:الأولالنموذج

بنصتكذيبهموهومشهور،بكفرأيضاونكفرهم":الدارميالإمامقال

خلقه،أنهالجهميةوادعتكلامهالقرآنأنوتعالىتباركاللهأخبر،الكتاب

بنفسه،اللهيكلمهلم:هؤلاءوقالتكليماموسىكلمأنهوتعالىتباركاللهوأخبر

.مخلوقمنإليهخرجكلاماسمعإنمااللهكلامنفسموسىيسمعولم

تغقتك(آتأزئذقأخقغ!إيئ:فقالربوبيتهإلىموسىمخلوقدعا:دعواهمففي

نأيدعوهفرعونأتىثم،صدقت:-دعواهمفي-موسىلهفقال،112طه:1

بينفرقفما،-دعواهمفي-موسىأجابكمامخلوقربوبيةإلىيجيب

.(1)"هذا؟منأوضحكفرفأيإذآ؟،الكفرفيمذهبهمفيوفرعونموسى

.(201-200):عالجهمية)1(الردعل
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لالزام:الثالثالفصل

الصحليل:

خلقآاللهخلق!انما،اللهكلامنفسيسمعلمالمتتلأموسىأنالجهميةزعم

يلزمهمبأنهشبهتهمالدارميالإمامعليهمفنقضر.بذلكموسىكقتمالذيهو

يبطل:فهو،كلهالدينيبطللازمذلكعلى

ربوبيف.فياللهوحدانية

ربوبيته.فياللهبوحدانيةالشنلأموسى!ايمان+

.فرعونإلىموسىرسالةوصحة+

بالته.الإيمانإلىفرعونموسىدعوةوصحة+

ربوبيته.فيبالثهالإشراكمنواحدةمنزلةفيوفرعونموسىويجعل+

خاطبالذيأنجعلواأنهمجهةمنلزمتهمإنماالفاسدةاللوازموهذه

موسىوأن،مخلوق013:القصصأ(رئتماتثبايتآلئهأتآ!إت:بقولهالمتتلأموسى

الإيمانعدميظهركانالذي-فرعونإلىذهبثمبه،وآمنذلكصدق

!إلهف:لهوقالخاطبهالذيالمخلوقبذلكالإيمانإلىيدعوه-اللهبربوبية

.!03:القصصأ(آنثايايترهمتآلتهأتآ

الثاني:النموذج

علىحملهايمكنالموهمةالألفاظتلكأن)مع:قوله":السهسوانيقال

عقليمجازالمجازوذلك،للمسلمينالتكفيرإلىاحتياجغيرمنالمجاز

.(ومعروفشائع

:...وجوهمننظرفيه:أقول
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

اللهكتابنطقالذينالمشركونيكونلاأنهذاعلىيلزمأنه:الثالث

النافع،الضارالرازقالخالقهواللهأنيعتقدونكانوافإنهم،مشركينبشركهم

فالاعتقاد،زلفىالثهإلىلتقربهمالأصناميعبدونكانوالكن،بيدهوالشرالخيروأن

هوالمرادبل،الحقيقيمعناهاليسبالعبادةالمرادأنعلىقرينةالمذكور

.(1)"جوابناهوجوابكمهوفمامثلأ،التكريمأي،المجازيالمعنى

الضحليل:

التوشل،فيبعفالعافةبهايأتيالتيالألفاظأنالشبهةصاحبزعم

غير-زعمهفي-أنها:)أيتعالىاللهلغيرالتأثيريعتقدونأنهمتوهموالتي

للمسلمين،التكفيرإلىاحتياجغيرمنالمجاز،علىحملهايمكنذلك(،فيصريحة

.معروفسائغعقليمجازالمجازوذلك

المشركونيكونلاأنهذاعليلزمبأنهشبهتهالسهسوانيعليهفنقضر

يعتقدونكانوافإنهم؟مشركين-بكفرهمالتصريحاللهكتابفيجاءالذين-

يصرفونكانوالكن،بيدهوالشرالخيروأن،النافعالضازالرازقالخالقهواللهأن

،-الشبهةصاحبعنهميدافعالذينهؤلاءحالهوكما-اللهلغيرالعبادةأنواع

المعنىعلىاللهلغيرعبادتهمتحقلأن-الشبهةهذهمقتضىعلى-فيلزم

التوحيدلدعوةإبطالمفيهوهذا،بكفرهميحكمولا،الحقيقيلاالمجازي

جذورها.من

.(961-951):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

الضانيالمطلب

التعطيلأوبالإبطالالدينأصولمنأصلعلىتعودبلوازمالإلزام

،والأعمالالعقائدمنالإسلامدينعليهايقومماهنا:الدينبأصولالمراد

والسنة.الكتابفيجاءتالتيالعامةوالأصول

وجودهايؤديوالتيالشبهةمنتلزمالتياللوازمذكر:المسلكبهذاوالمراد

الدين.عنالخروج-بالتالي-منهيلزموهذا،الأصلذلكإبطالإلىعدمهاأو

ذلك:نماذجومن

*ول:النموذج

لأناللهإلىفأضفناهمخلوقبهتكلمإنه:قلغ!ان":الدارميالإمامقال

دته.وكلامهمبصفاتهمكلهمالخلق

اللهلأنكفرا؟يكونأنعلىفضلا،محالوراءهليسالذيالمحالفهذا

علىأنزلوماالقرآنغيركلامهأنهنفسهإلىكلهالكلاممنشيئاينسبلم!ت

والنوحالغناءوجميعالشعرتسمواأنلزمكمولزمتموهكلامكمتمقدفإن،رسله

بطولهفيالمصلونيختلفلامافهذا،اللهكلاموالبهائموالطيرالسباعوكلام

كلهكانإذوالشعروالنوحالغناءعلىعندكمإذآالقرآنفضلفما،واستحالته

سواهكلامكلونسباللهكلامبأنهالقرآنخصفكيف،؟اللهكلامدعواكمفي

بطولهفيالموحدونيشكلادعوىيدعواأنضلالابقومفكفى،؟قائلهإلى

واستحالته.
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةاي!هواءأهلشبهنقضفي

إيمانااللهبكلامالمؤمنينويزيدواستحالةتكذيبادعواكميزيدومما

يكلم،لممنوبينالدنيافيرسلهمنكلممنبينميزقد!اللهأنوتصديقا:

غليبغضحفتمقضحفتاآلرسئل!يفك:فقال،يكلملمومنالآخرةفيخلقهمنيكلمومن

بكلامهاختصهمنبينفمتز،1253:البقرةأ(دزجمتيتغضحهضؤزقغآلتهقنكتميحثهمتغصين

(اتيي!تئسوكآدتةءقم!:فقالموسىكلمممنسمىثم،يكلمهلممنوبين

مناللهذكرمافضلفماادعيغماتأويلعلىإلابنفسهيكلمهلمفلو،1164الفساء:أ

مثلإياهماللهتكليمفيالرسلكلإذ،؟يكلمهلمممنغيرهعلىإياهتكليمه

نأفضلاالحججمنمحالفهذا،؟اللهكلاميسمعلمعندكموكل،؟موسى

حالتيهماوأنلاإ(آدتةتنظتم!يخئفم:يقلولم،لكتابهوتكذيباالثهلكلامردايكون

لاطق!أؤتبث:قولهتحقيقاذلكيزيدفمما،إياهمالثهتكليمفيمختلفتان

بتنبيانهذاففي،القيامةيوم:يعنى!77:عمرانآلأ(آلترؤلآيتحطهمآلأيخز؟فيتثتم

قومابتكليمهمثيبوأنهإلاعنهمكلامهبصرفالقيامةيومقومايعاقبلاأنه

آخرين.

يكلمه،لامنوبينالقيامةيوماللهيكلمهمنبيناللهرسولميزقدثم

ما":قالوو!ك!النبيعنحاكأابنعديعنالبابهذافيرويناما:ذلكفمن

عنرويناماالآخر:والحديث،"القيامةيوماللهسيكلمهإلاأحدمنمنكم

الحديثينهذينففي،"القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة":قال!ذرأبي

ولو،آخرينيكلمولاأقوامايكلمأنه!تاللهكلامنفسعلىبتنبيانأيضا
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لالزام:الثالثالفصل

سواءعنهالمصروفبهوالمعاقباللهبكلامالمثابكان-ادعيتمكما-كان

.(1)"!؟عندكم

التحليل:

نإ:قولهممنتلزمهمالتيالفاسدةاللوازممنيفزواأنالجهميةأراد

المطلبفيسبقكما-بكلامهفتكلممخلوقآخلقاللهأن(الله)كلاممعنى

قالهأنهبابمنليسالمخلوقذلكإلىالكلامنسبواأنهمفادعوا،-السابق

دته.-وصفاتهمبكلامهم-كلهمالخلقأنمعنىعلىوإنما،الثههوأنهعلى

يبطلانلازمانذلكعلىيلزمهمبأنهشبهتهمالدارميالإمامعليهمفنقض

منه:يلزمكلامهمأنوذلك،الدينأصولمنعظيمينأصلين

والغناءالشعر:ومنه-المخلوقينكلاممنوغيرهالقرآنبينالتسوية-1

دته.وصفاتهمبكلامهمإنهمأيضآ:فيهميقالأنيصحإذ؟-الطيروكلام

لممنوبين،الآخرةفيسيكلمهأوالدنيافياللهكقمهمنبينالتسوية-2

.الآخرةفييكلمهلنأوالدنيافييكلمه

عليهمادتتالدينأصولمنأصلينبطلانمنهمايلزماللازمانوهذان

وهما:،والأحاديثالآيات

.غيرهكلامعلىاللهكلامفضل+

يكلمه.لنأويكلمهلممنعلىسيكلمهأواللهكفمهمنفضل+

.(183-181):صالجهميةعلىالرد(1)
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الهمصنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةيهواءأهلشبهنقضفي

الثاني:النموذج

يحوجهولمبه،وأكملهبنبيهالدينتممقدسبحانهاللهإن":القيمابنقال

تعالى:قال،كشوفولامنامولارأيولاسواهنقلولاعقلإلىبعدهأمتهولا

والمقصود،...13:المائدة9(دينافيشلمآثكغؤريميثيغمتىغلتكئمؤآتمخثينكئمدثكئم!آكمقث

،سواهإلىأمتهيحوجفلم،بهبعثهومابنبيهوأكملهالدينتممسبحانهاللهأن

فيتاماكانولاللأمةكافيايكنلممنهبالتقديمأولىوكانالعقلعارضهفلو

.(1)"نفسه

الضحليل:

تقديموجوبثموالنقلالعقلبينالتعارضوجودإمكانالمعطلةزعم

ذلكعلىيلزمبأنهشبهتهمالقيمابنعليهمفنقض.ذلكعندالنقلعلىالعقل

منعنهاللهأخبرناماوهو:،بالإبطالالدينأصولمنأصلعلىيعودلازم

التعارضبوجودقيللوفإنه،سواهإلىمعهالحاجةوعدموتتميمهالدينتكميل

التيالعقولتلكمنتكميلهإلىيحتاجماالدينفيلكانوالنقلالعقلبين

.التعارضذلكفيهاانقدح

.(827-3/826)المرسلةالصواعق(1)
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لالزام:الثالثالفصل

ال!الثالمطلب

منححمعلىتعودبلوازمالإلزام

التعطيلأوبالإبطالعليهاالمجمعالدينأحكام

لما-الشبهةأنعاقليمنص!لكليظهرأن:المسلكهذامنالفائدة

العامةأصولهأوالدينأصلتخالفلا-الحقعنلهرالبعدالفلالمنفيها

الفقهاء،عليهاأجمعالتيالدينأحكامإلىتمتدمخالفتهاإنبل،فحسب

وفروعه.وأصولهأساسهللدينمخايفةفكأنها

يؤديوالتيالشبهةمنتلزمالتياللوازمذكر:المسلكبهذاوالمراد

العلم.أهلعليهاأجمعالتيالدينأحكاممنحكمإبطالإلىعدمهاأووجودها

ذلك:نماذجومن

:الأولالنموذج

هوإنماالقرآنفيثناؤهجلاللهأنالجهميةوزعمت"أحمد:الإمامقال

...مخلوقاسم

لاكانكاذباهوإلاإلهلاالذيبالتهحلفرجلاأنلو:للجهميةوقلنا

.(1)"هذهفياللهففضحه،بالخالقيحلفولممخلوقبشيءحلفلأنهيحنثكا؟

.(42-14):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

التحليل:

كلامبأنقولهمعلىبناء؟مخلوقالقرآنفي()اللهاسمأنالجهميةزعم

يبطللازمذلكعلىيلزمهمبأنهشبهتهمأحمدالإمامفنقفعليهم.مخلوقالله

لافإنهبالمخلوقحلفمنأنوهو:عليها،المجمعالشرعيةالأحكامأحد

وهويجوزلابالمخلوقالحلفلأن؟(يمينكفارةعليهليست:)أييحنث

)الله(اسمإنقالوا:إنفيلزمهم.بالتهإلاتنعقدلااليمينلأنمنعقد؟غير

منعقدةغيريمينهفتكونبالمخلوقحالفآبالتهحلفمنيجعلواأنمخلوق

!يولمبالتهحلفقنأنمنعليهالمجمعخلافوهذا،كفارةعليهيكونولا

.الكفارةفعليه

الثاني:النموذج

علىحملهايمكنالموهمةالألفاظتلكأنمع":قوله":السهسوانيقال

شائععقليمجازالمجازوذلك،للمسلمينالتكفيرإلىاحتياجغيرمنالمجاز

."ومعروف

:...وجوهمننظرفيه:أقول

الذيالردةبابولغابالارتداد،لاستحالالحملهذاسلملوأنه:الثاني

للكفرموجبفعلأوقولمنهصدرمتىالموحدالمسلمفإنالفقهاء،يعقده

.(1)"المجازذلكعلىقرينةوالتوحيدوالإسلام،العقليالمجازعلىحملهيجب

.(961-951):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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لالزام:الثالثالفصل

الضحليل:

والتيالتوشل،فيبعفالعاقةبهايأتيالتيالألفاظأنالشبهةصاحبزعم

صريحةغير-زعمهفي-أنها:)أيتعالىاللهلغيرالتأثيريعتقدونأنهمتوهم

للمسلمين،التكفيرإلىاحتياجغيرمنالمجاز،علىحملهايمكنذلك(؟في

.معروفسائغعقليمجازالمجازوذلك

أحدعلىيعودلازمذلكعلىيلزمبأنهشبهتهالسهسوانيعليهفنقض

كلاملازمفإن؟(الردةحكم)وهو:بالإبطالعليهاالمجمعالشريعةأحكام

فييطئقلافإنهصاحبهبهيكقربكلامتكلممنكليكونأنالشبهةصاحب

إبطالإلىيؤديوهذا،العقليالمجازعلىألفاظهتحخلوانما،الردةحكمحقه

تمامآ.الردةحكم

!ح!!!!اكع
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الراجالمطلب

الذيالأصلذلكعلىتعودبلوازمالإلزام

الضعطيلأوبالإبطالمعناهعلأوبابهفيالشبهةأثيرت

خصوصية،واكثرها،المبحثهذافيالمذكورةالمسالكأضيقالمسلكهذا

الأصلأوالنصأوالبابنفسفيالشبهةعناللازمةاللوازمفيهاتوزدأنهوذلك

علىتوزدخلقهعلىاللهعلوبابفيبشبهةأتىفمن،الشبهةفيهأثيرتالذي

العرشعلىاللهاستواءبابفيبشبهةجاء!اذا،نفسهالبابفيالإلزاماتشبهته

جرا.وهلم...نفسهالبابهذافيشبهتهعلىاللوازمأوردت

الباببنفسالخصمإلزامفيهلأن؟المسالكأنفعمنالمسلكوهذا

اللوازمفإنالمبحثهذافيالأخرىالمسالكوأمافيه،الشبهةأثارالذي

.البابذلكعنخارجةبلوازمتكونفيها

ذلك:نماذجومن

:لأولالنموذج

ايعني:الآياتبهذهاالجهمية:أيعنيالعصابةهذهأقرت":الدارميقالط

دعواهمنقضواثمبها،الإيمانوادعوابألسنتهااالعرشعلىاللهاستواءآيات

.مكانمنهيخلولامكانكلفيالله:فقالواغيرهابدعوى

أنهادعيتمإذعرشهعلىالربباستواءبالإيماندعواكمنقفشمقدقلنا:

مكانمنفهلقلنا:،وعلاهعليهاستولىأنهعندناتفسيرهفقالوا:،مكانكلفي

وكررعليهبالاستواءالأمكنةبينمنالعرشخصحتىيعلهولمعليهيستوللم

http://www.al-maktabeh.com



لالزام:الثالثالفصل

كانإذعالعرشلخصوإذأمعنىفأي،؟كتابهمنكثيرةمواضعفيذكره

محالهذا،؟وتعالىتباركالعرلشعلىكاستوائهالأشياءجميععلىمستوياعندكم

واستحالتهبطولهفيالثهشاءإنأنتمتشكونلا،الكلاممنوباطلالحججمن

.(؟)"الناسبهتغالطونأنكمغير

التحليل:

عليهمفنقضر.عليهاستيلاؤه:العرشعلىاللهاستواءمعنىأنالجهميةزعم

السابقإيمانهميبطللازمذلكعلىيلزمهمبأنهشبهتهمالدارميالإمام

خلققبلشيءكلعلىمستولياللهأنوذلك،العرشعلاللهاستواءبآيات

الاستيلاء،هوالآياتتلكفيالاستواءمعنىكانفلوالسواء،علىوبعدهالعرش

وهذا،معنىبالاستواءالعرشلتخصيصيكونلاأنوهوفاسدلازمعليهللزم

.الكريماتالآياتهذهبمعنىالإيمانأصليبطلاللازم

الثافي:النموذج

العلوغايةفيهوالذيالمعنىتعطيليوجبالذيالتأويل":القيمابنقال

ملكهعنسلطانبعزلولشبيهوهو،كثيرةبمراتبدونهمعنىإلىويحطهوالشرف

بكثير.الملكدونمرتبةوتوليته

وقوله:161و18:الأنعامأ(وء2!ؤهؤآتقاهرقو!مجما:قولهالجهميةتأويل:مثاله

الدرهم:كقولهم،الشرففوقيةبأنهاونظائره15.:النحلأ(قليلجهضينزئهمتخافو!!

المطلقةالفوقيةحقيقةالمتأولينتعطيلفتأمل.الدرهمفوقوالدينار،الفلسفوق

.(14):صالجهميةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

وحطها-!الربلعظمةالمستلزمةوهيالربوبيةخصائصمنهيالتي-

علوهتأويلهموكذلك،إمنهمأشرفوأنهآدم،بنيقدرفوققدرهكونإلى

الفضة.علىالذهبكعلووأنهالمعنىبهذا

فيالتهله،غالبوأنهعليهبقدرتهعرشهعلىاستواءهتأويلهموكذلك

سبحانهكونهفيالعقلاءوشكتالأحلاموتاهتالعقولضلتهل،!العجب

مطردةكتابهمنمواضعسبعةفيسبحانهبهيخبرحتىعليهقادرالعرشهغالبا

المتأولون؟إ،أبداهالذيالمعنىبهيرادواحدموضعفيهاليسواحدبلفظ

وكانعليهوقدرعرشهغلبقدأنهيعزفناأنلأجلكلهوالتعظيمالتمدحوهذا

قادراللعرشغالباسبحانهيكنلمأقترى،!؟والأرضالسمواتخلقبعدذلك

.(1)"العالمهذاخلقبعدذلكلهتجددثمسنةألفخمسينعلىتزيدمدةفيعليه

التحليل:

المقصود.علىالدلالةظاهرووكلامه

ر!!!!اكع

.(152-1/991)المرسلةالصواعق(1)
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لالزام:الثالثالفصل

الخامسالمطلب

بالضرورةالبطلانمعلومةبلوازمالإلزام

إيرادمن:باللوازموالبدعةالأهواءأهلشبهنقضهمفيالسنةأهليكثر

منالمسلكلهذالماوذلك؟بالضرورةالبطلانمعلومةتكونالتياللوازم

جهتين:منوذلك،بالغةأهمية

السنة،أهليذكرهاالتياللوازمبعضبصحةيقزلاقدالمخالفأن:الأولى

كما-أخرىبدعوىمنهايفزأنويحاوليكابرلكننفسهفيبهايقزوقد

عليهتوزدعندماولكن،-الثانيالمطلبمنالأولالنموذجفيمعناسبق

حجته،فتنقطعيسكتأنإلايملكلافإنهضرورةبطلانهايعقمالتياللوازم

.بالبطلانشبهتهعلىفيشهدبهايقزأو

علمإلىغالبهافيتحتاجلاضرورةبطلانهايعلمالتياللوازمأن:الثانية

ومنالناسعامةعندحتىأحدلكلمعلومةفهي،العلومدقائقمنتقكنأو

يعلمونفإنهمولذلك،الشبهةفيهأثيرتالذيالبابأوالعلمفيمتخصصايكنلم

الباطلة،اللوازممنمنهايلزمماالسنةأهللهميبئنأنبمجزدالشبهةببطلان

وصاحبها.الشبهةلتلكرذأبلغذلكفيفيكون

!ررهـعظعباسبنعبداللهالبحرالحبرمناظرةفيجدآظاهرالمسلكوهذا

أشئهـبون(يغنمولمب!تولمقاتل)إنه:قولكموأما":لهمقالحين،للخوارج

فقد(1)أفعلتمأفلئنغيرها؟!،منتستحلونمامنهاتستحلونأمعائشةأضكم

الحاكم.مستدركمنالزيادةهذه(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

،...الإسلاممنوخرجتمكفرتمفقدالمؤمنينأمليستأنهازعمتموإن،كفرتم

.(1)"شئتمأئتهمافاختاروا،ضلالتينبينمترددونفأنتم

أثناءفيالمريسيبشرمعاستعمالهفيالكنانيالعزيزعبدالإمامأبدعكما

.(2)المأمونيديبينإياهمناظرته

ذلك:نماذجومن

*ول:النموذج

إلاإلهلاالذيبالتهحلفرجلاأنلو:للجهميةوقلنا"أحمد:الإمامقال

ففضحهبالخالقيحلفولممخلوقبشيءحلفلأنهيحنثلاكانكاذباهو

والخلفاءوعليوعثمانوعمربكروأبو!يالهالنبيأليس:لهوقلنا.هذهفيالله

إلاإلهلاالذيبالتهالناسيحلفونكانواإنماوالقضاةوالحكامبعدهممن

بعدهولمنالمثملأللنبيينبغيكانإنما،!؟مخطئينمذهبهمفيفكانوا،؟وه

إلاإلهلايقولوا:أنأرادواوإذا،اللهاسمهبالذييحلفواأن-مذهبكمفي-

بماالثهفففمحه،توحيدهميصحلم!الااللهخلقالذيإلاإلهلا:يقولونالله

.(3)"الكذبالثهعلىادعى

تخريجه.تقدم(1)

بعدها(.وما541):صالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالجدة:انظر(2)

.(42):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(3)
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لالزام:الثالثالفصل

التحليل:

القرآنبأنقولهمعلبناء،مخلوقالقرآنفي()اللهاسمأنالجهميةزعم

معلومالازمانذلكعلىيلزمهمبأنهشبهتهمأحمدالإمامعليهمفنقض.مخلوق

كلامهم:علىيلزمإذ؟ضرورةالبطلان

الخلفاءمنبعدهمومنالراشدينالأربعةوالخلفاء!هالنبيتخطئة-1

الواجبكان:الجهميةمذهبوعلى،بالتهالناسيحففونكانوافإنهم،والقضاة

الله.اسمهبالذيالناسيحففواأنعليهم

بعدهمومنالراشدينالأربعةوالخلفاء!ووالنبيتوحيدفيالطعن-2

الجهمية:مذهبوعلى،(اللهال!إلهلاا:يقولونكانوافإنهم،والقضاةالخلفاءمن

.(الثهاسمهالذيإلاإلهالايقولوا:أنعليهمالواجبكان

منعندهماقلمهما-ضرورةنفسهمنواحدكليجداللازمانفهذان

نأالشبهةصاحبيملكولا،باطلانأنهما-عاميآكانولوحتى،العلم

.حالبأفينفسهعنيدفعهما

الثاني:النموذج

الجنةفيهوإنماأليسالقيامةيومكانإذاأليس:لهفقلنا"أحمد:الإمامقال

فييكون:فقالربنا؟،يكونفأينفقلنا:،بلى:قالوالهواء؟،والعرشوالنار

ماأنمذهبكمفإنفقلنا:شيء،كلفيالدنيافيكانحينكانكماشيءكل

فيفهوالجنةفياللهمنكانوما،العرشعلىفهوالعرشعلىاللهمنكان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

فيفهوالهواءفياللهمنكانوماالنار،فيفهوالنارفياللهمنكانوما،الجنة

.(1)"ثناؤهجلاللهعلىكذبهمتبينذلكفعندالهواء،

الصحليل:

مذهبهمعنأولأأحمدالإمامفقزرهم،مكانكلفياللهأنالجهميةزعم

الثهفأينوهواءوعرشونارجنةهناكالآخرةفي:فسألهمالآخرةفيذلكفي

وشبهتهمفنقفقولهمالدنيا،فيكانكماشيءكلفيفقالوا:،؟الآخرةفي

العقل،منشيئآاللهآتاهأحدكلعندضرورةالبطلانمعلوملازميلزمهمبأنه

،والشرفالقدرلهفيكونالعرشعلىاللهمنجزءيكونأنيلزمهمأنهوذلك

ويكون،الجنةأهلينغمكمامنغمآفيكونالجنةفيسبحانهمنهجزءويكون

فيمنهجزءويكونالنار،أهلحالهوكمامعذدآذليلأفيكونالنارفيمنهجزء

السابقة،الثلاثةأجزاؤهبهااتصفتالتيالأوصافمنبشيءيوصففلاالهواء

ببطلانه.والقولبداهةإنكارهإلىأحدكليفطراللازموهذا

.(14):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)
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لالزام:الثالثالفصل

السادسالمطلب

تعظيمهاوعدموشعائرهاللهحرماتانتهاكفيهابلوازمالإلزام

آدتوؤق!يقطتمحرمنئلكد!:فقالوتعظيمهاشعائرهباحترامسبحانهالثهأمر

لموهـآئقلوب!منقإئفاآدتوثئغيريغطتموسندللي!،13":الحجأ(رتهءفهوخيرلة"غد

،الأحكامتلكممنلكمذكرناالذي(دلك!":سعديابنقال،132الحج:أ

الله،حرماتتعظيملأنوتكريمها،وإجلالهااللهحرماتتعظيممنفيهاوما

ثوابااللهأثابهوأجلها،عظمهامنالتي،إليهالمقربة،دتهالمحبوبةالأمورمن

مالهكل:اللهوحرمات.ربهعندوأخراهودنياه،دينهفيلهخيراوكانتجزيلا

،والإحراموكالحرمكلها،كالمناسكغيرها،أوبعبادة،باحترامهوأمر،حرمة

بالقلب،إجلالهافتعظيمهابها،بالقيامالعباداللهأمرالتيوكالعباداتوكالهدايا،

.(1)"متثاقلولا،متكاسلولا،متهاونغيرفيها،العبوديةوتكميلومحبتها،

وشعائرهاللهحرماتانتهاكفيهلازممنهايلزمكانإذاالشبهةفإن؟ثمومن

أمرين:علىذلكدلتعظيمها؟وعدم

فيهالأن؟يرضاهولااللهيبغضهمماوأنهانفسها،فيالشبهةبطلان-1

بتعظيمه.وأمرأحبهلماانتهاكآ

وحرماته.الثهشعائرإجلالهلعدم؟الشبهةصاحبضلال-2

ذلك:نماذجومن

.(537):صالرحمنالكريمتيسير(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثافط:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

أحسدولاأعقابنأذريتهمنلآدمعرفناماإناثم":الدارميالإمامقال

خلقبأخسذلكفيفيسويهمناقبهوأشرفففائلهأفضلعنهينفيإذمف

ففضلهخلائقهبينمنبيدهخلقهاللهأنمنأففلفضيلةلآدمليسلأنه؟الله

آدممعالتقىحينموسىترونألا،والملائكةوالرسلالأنبياءجميععلىبها

،؟"بيدهاللهخلقكالذيأنت":فقالمناقبهبأشرفعليهاحتجالمحاورةفي

دونفضيلةبهايخصهكانماسواهمندونلآدممخصوصةهذهتكنلمولو

قلنا:ولذلك،-المريسيدعوىفي-سواءاللهيديخلقفيوآدمهوإذنفسه

والرسلالأنبياءعلىبهاللهفضلهماعنهينفيإذ؟منهأعقابنلآدميكنلمإنه

.(1)"المقربينوالملائكة

التحليل:

تعالى:قولهإلىجاءلماثم،وتعالىتباركدته)اليد(صفةالمريسيأؤل

ليسوأنهالخلقلتأكيدصلة!!بتذكتكلمةأناذعى175:أص(يذئطفت!قا

عليلزمهبأنهشبهفالدارميالإمامعليهفنقض.الحقيقيةاليدبهاالمراد

أمراللهفإنالثه؟حرماتعلىوتعذاللهشعائرإحدىانتهاكفيهلازمذلك

يتعذىأنلأحدفليس،عظيمةحرمةلهموجعلوالمرسلينالأنبياءبتعظيم

الآيةفيدتهالحقيقيةاليدصفةبنفيهوالمريسيينتهكها،أوالحرمةهذهعلى

أعظموتنقصهآدمأبيهحرمةعلىتعذىأكثرلاالخلقلتأكيدأنهاوزعمه

وجعلهبه،اللهشزفهوماخصائصهأهممنهيميزةعنهنفىحيثالتنقص،

.!وبينهمبيففرقلاالناسكآحاد

.(256-1/255)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

الرابعالمبعث

لنظيربالهرلإلزاا

الأولالمطلب

الشبهةصاحببهويقولأولىهوالذيبالصظيرالإلزام

الشبهةفيينظرأن:بعدهالتيالثلاثةوالمسالكالمسلكهذامنالمراد

فيماذلكبعديننهرثمبها،يقولونأو،والبدعةالأهواءأهلبهااستدلالتي

ذلكفيقولهمبمثلشبهتهمفيقالواهل:قولهمأوشبهتهم)مثيل(نظيرهو

:؟الأوالنظير

محله.هذافليس،بهقالوافإن.

فيقولهمبمثلشبهتهمفييقولوابأنيلرمونفإنهم:بهيقولوالم!ان.

يختلف،لاواحدق!نعلىفيهاالقوليكونأنيجبالنظائرلأنالنظير؟ذلك

الصحة.وعدمالتناقضعلىدليلفيهاوالاختلاف

:فقال،الدارميالإمام:الأئمةمنالدليلهذااستعمالكيفيةبتنومقن

!23-22:القيامةأ(يجا!الىزتهاتاطرةيؤميزتاضر؟وصه!:مجاهدبقولمنهممحتجواحتج"

واحتجاجاهذامجاهدبحديثتعلقاإلاأبيتمفإن،..."ربهاثوابتنتظر":قال

لأن؟الباطلواتباعكمالحقعنشذوذكمآيةفهذاالآثارمنسواهمادونبه

مدحوضاكانإليهتذهبونالذيالمعنىعلىمجاهدعنصحتلوهذهدعواكم

وجماعةوأصحابهاللهرسولعنفيهصحتقدالتيالآثارهذهمعإليهالقول
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

فكيفبهاتحتجونولاالاثارهذهتقبلونلاأنكمزعمتمقدأولستم،التابعين

غيرعللباطلكمبهالتعلقإلىسبيلاوجدتمإذمجاهدعنبالأثرتحتجون

ذإفأما،؟مذهبكمخالفتإذوالتابعينوأصحابهاللهرسولآثاروتركتمبيان

رسولآثاربقبولأنفسكمعلىحكمغفقدمجاهدعنالأثربقبولأقررتم

تأثرونهبلمجاهدعنهذاتسمعوالملأنكم؟بعدهموالتابعينوأصحابهالله

والتابعينأصحابهاللهرسولعنمنهاأجودأومثلهابأسانيدوتأثرونبإسنادعنه

وحدهمجاهدآثارمنالمشتبهاتباعأنفسكمألزمتمفكيف،عندكمخلافههوما

منمجاهدونظراءوأصحابهاللهرسولآثارمنالمنصوصالصحيحوتركتم

.(1)"الحقعنوشذوذريبةمنإلاالتابعين

بأثرالجهميةاستدلالإلىأتىأنهوهو:،المسلكهذامعالمحضبتنفقد

والتابعينالصحابةعنالآثار:وهوالأثر،هذانظائرفينظرثمالمذكور،مجاهد

بمايعملونولايقبلونهالاأنهمفبتن،-وقرناؤهمجاهدنظراءهمالذين-

مجاهد؟أثرقبلواكمايقبلوهاأنإما:فألزمهمالثه،صفاتإثباتمنعليهدتت

الآثار،تلكرذواكمامجاهدأثريردواأنوإمابالأسانيد،مأثورةجميعآلأنها

الاخردونالنظيرينبأحديقولواأنوأمابالأثر.يقولونلاأنهمادعوالأنهم

التلبيسفيوالرغبةعنه،والإعراضتركهوتعقد،الحقعنالشذوذفهو

والتناقفالصريح.،والتدليس

.(129-128):صالجهميةعلالرد(1)
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لالزام:الثالثالفصل

هذامطالبفيالمذكورةهيأربعةأنواععلىإليهينطرالذيوالنظير

النظير:أن:وذلك،المبحث

إلزاميصحلمأدنىكانلولأنه؟أعلىأوللشبهةمساويأيكونأنإما-1

أدنى.هوبماالأعلىعلىالخصم

به.يقوللاأوالشبهةصاحببهيقولأن!اما-2

المبحث.هذامطالبهيكماأربعةعلىالقسمةفصارت

العظيمة:القاعدةمضمونهوعنهالحديثبصددنحنالذيالمطلبوهذا

:(الذاتفيكالقولالصفاتفي)القول

:الصفاتفيوالمشبهةالمعطلةقولفيهنا:فالشبهة.

يستلزمإثباتهالأنبعضهاأوكلهاالصفاتننفي:يقولونالمعطلة+

بخلقه.اللهتشبيه

الشاهد،فيونعلمهنعقلهبماخاطبنااللهإن:يقولونوالمشبهة+

اللهصفاتفيشبهوننراها،التيالصفاتهذهإلانعقللاونحن

خلقه.بصفات

دتهبأنيقولونوالمشبهةالمعطلةفإن،الذاتفيقولهمهنا:والنظير.

.الذواتتشبهلاذاتآ

الذاتلأن،الصفاتمنأولى()الذاتهناالنظيرأنالمعلومومن.

.بالصفاتالموصوفةهي
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

الصفاتفييقولواأنوالمشبهةالمعطلةيلزمأنه:المسلكوتطبيق.

.الذاتفيقولهمبنظير

:يقالأنوهو":تيميةابنالإسلامشيخفيقول:المعطلةحقفيأما

ولاذاتهفيلاشيء؟كمثلهليساللهفإن.الذاتفيكالقولالصفاتفيالقول

فالذات،الذواتتماثللاحقيقةذاتلهكانفإذا،أفعالهفيولاصفاتهفي

استوىكيف:السائلقالفإذا،الصفاتسائرتماثللاحقيقةبصفاتمتصفة

،معلومالاستواء":ظغ!هنكوغيرهماومالكربيعةقالكمالهقيل،؟العرشعلى

سؤاللأنه؟"بدعةالكيفيةعنوالسؤالطواجب،بهوالإيمان،مجهولوالكيف

ربناينزلكيف:قالإذاوكذلك،عفالإجابةيمكنهمولاالبشر،يعلمهلاعما

ونحن:لهقيل،كيفيتهأعلملا:قالفإذا،؟وهكيف:لهقيلالدنيا؟،السماءإلى

،الموصوفبكيفيةالعلميستلزمالصفةبكيفيةالعلمإذ،نزولهكيفيةنعلملا

وتكليمهوبصرهسمعهبكيفيةبالعلمتطالبنيفكيفله،وتابعله،فرعوهو

ثابتةحقيقةلهبأنتقركنت!اذا،؟ذاتهكيفيةتعلملاوأنت،ونزولهواستوائه

وبصرهفسمعهشيء،يماثلهالا،الكماللصفاتمستوجبهالأمر،نفسفي

التيالكمالبصفاتمتصفوهوالأمر،نفسفيثابتواستواؤهونزولهوكلامه

.(1)"واستواؤهمونزولهموكلامهموبصرهمالمخلوقينسمعفيهايشابههلا

دتهتعقلألست:لهيقال":عثيمينابنالعلامةفيقول:الممتلةحقفيوأما

،الصفاتتشبهلاصفاتلهفلتعقل:لهفيقال!بلى:فسيقول؟الذواتتشبهلاذاتآ

.(2/92)التدمريةالرسالة(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

.(1)"تناقففقدبينهمافرقومنالذاتفيكالقولالصفاتفيالقولفإن

المتقدمين:ي!ئمةلدىالمطلبهذانماذجومن

اللهكلامينكرفلا،...ارخآوأولاالمتكلمفالته":الدارميالإمامقال

علممنالكلامعنيعجزوكيف،!حتاللهأنزلماإبطاليريدمنإلا!

.(2)"الأناموأنطقالكلامالعباد

الححليل:

وتعالى.تباركدثهالكلامصفةالجهميةإنكار:الشبهة.

.الأناموأنطقالكلامالعبادعفماللهبأنإقرارهم:النظير.

للبشر.إثباتهامنأولىدتهالكلامصفةإثباتبأنالقولأنالمعلومومن.

كما-سبحانهدتهالكلامصفةيثبتواأنالجهميةيلزمأنه:المسلكتطبيق.

به.أولىهوالكمالواهبفإن؟للخلقأثبتوهاكما-وعظمتهبجلالهيليق

.(3/182)عثيمينابنورسائلفتاوىمجموع(1)

.(551):صالجهميةعلىالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الضانيالمطلب

يقولولاأولىهوالذيبالسظيرالإلزام

أصلأأحدبهيقوللاأوالشبهةصاحببه

بينهما:والفرق،-ظاهرهوكما-السابقالمسلكعكسالمسلكهذا

الشبهةصاحبأن:أي،الإثباتحالفييكونالسابقالمسلكأن+

أيضآ.الشبهةفيبهيقولبأنفيلرمقولأالشبهةنظيرفييقول

لاالشبهةصاحبأن:أي،النفيحالفيفيكونالمسلكهذاوأما+

الشبهةفييقوللابأنفيلرم،الشبهةفيقالهمابمثلالشبهةنظيرفييقول

أيضآ.ذلك

ذلك:نماذجومن

،...ظالمونوخطاءون،مذنبونعصاةالأمةجميعأن":السهسوانيقال

كانتوسواءمنافقآ،أوكافرآأومؤمحآكانسواءظالمكلتعمالآيةكانتفلو

وسواءيدع،لاأويدعيكانوسواءتكن،لمأوسفرمدةه!ك!النبيوبينبينه

صاحبزعمكما-وفاتهبعدقبرهإلىأوحياتهفي!سالهالنبيإلىمجيئهكان

ومعصيةظلمكلبعدأمتهمنأحدكلمجيءيكونأنيلزم؟-الرسالة

وهذا،بالكتابمطلوبةقربةعندهوالاستغفار!الهإليهكبيرةأوكانتصغيرة

جميعيكونأنيلزموأيضآأحد،يطيقهولا،المسلمينمنأحدبهيقللممما

القربة،لهذهتاركينظلمكلبعد!ووإليهيجيئوالمالذين!هزمانهمسلمي

بمراتالمجيءيكونبلكافيآ،مرةالقبرإلىالمجيءيكونلاأنيلزموأيضآ
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لالزام:الثالثالفصل

ولامحصورةغيروذنوبناكيف،مطلوبةقربةذنوبهمقدرعلىمحصورةغير

اللهبيتحجفإن،الحجعلىالقبرزيارةمزيةيلزموأيفتماحد،عندواقفة

كلفيبلسنةكلفيقربة!هالرسولقبرزيارةوتكونمرةالعمرفيفرض

لمحةفينخلولافإنا،لمحةكلفيبلساعةكلفيبلأسبوعكلفيبلشهر

جميعيكونأنفيلزمالمدينةسكنىيلزمبل،الذنوبمناللمحاتمن

القربة،لهذهتاركينوالخلفالسلفمنالمدينةفييقيموالمالذينالأكابر

شرطانأنهمامعالزيارةفيمشروطغيروالراحلةالزاديكونأنيلزموأيضآ

.(1)"غبيجاهلإلايلتزمهالامماالمفاسدوهذه،الحجفي

الصحليل:

كو*اجمتف!سفنآتمتموأإذآتقغ!ؤتؤ:تعالىقولهأندعوى:الشبهة.

كليعم164الماء:أ(زجيخاتوأتاآتثةلؤجدوأآلزشمولثهصوآشتغعر%آلتةق!شضغفروأ

مدةه!ن!النبيوبينبيفكانتوسواءمنافقآ،أوكافرآأومؤم!آكانسواءظالم

وفاته،بعدقبرهإلىأوحياتهفي!هالنبيإلىمجيئهكانوسواءتكن،لمأوسفر

.!منهالاستغفاروطلبالقبرزيارةمشروعيةعلىبذلكوالاستدلال

هي:النظائر،منعددآالسهسوانيأوردالنظير:.

كلبعدوو!ت!إليهيجيئوالمالذين!هزمانهمسلميجميعيكونأن+

القربة.لهذهتاركينظلم

.(14-04):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

بمراتالمجيءيكونبلكافيآ،مرةالقبرإلىالمجيءيكونلاأن+

الذنوبقدرعلىمحصورةغير

مرةالعمرفيفرضاللهبيتحجفإن،الحجعلىالقبرزيارةتفضيل+

كلفيبلشهركلفيبلسنةكلفيقربة!والرسولقبرزيارةوتكون

لمحة.كلفيبلساعةكلفيبلأسبوع

والخلفالسلفمنالمدينةفييقيموالمالذينالاكابرجميعيكونأن+

القربة.لهذهتاركين

فيشرطانأنهمامعالزيارةفيمشروطغيروالراحلةالزاديكونأن.

الحج.

الشبهة،فيقالهمابمثلالشبهةصاحبفيهايقوللاجميعهاالنظائروهذه

أحد.بذلكيقوللابل

فيكانمنتعمالآيةبأنالقولمنأولىالنظائرهذهأنالمعلومومن.

وعموم،السابقينعمومتشملالنظائرتلكلأن؟المذنبينمنالحاضرالعصر

صاحبادعاهاالتيالخاصةالحالةمنأولىفهي،الأزمانوعموم،الأحوال

الشبهة.

بماالشبهةفييقوللاأنالشبهةصاحبيلزمأنه:المسلكتطبيق.

أولىهيالتينظائرهافيبذلكيقللمأنهكما؟ذلكعنيتراجعوأنفيهاقاله

بالشبهةيقولفكيفبهايقللم-أولىهيالتي-النظائركانتفإذامنها،

النظائر؟إ.تلكمنأدنىوهي
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لالزام:الثالثالفصل

الثالثالمطلب

الشبهةصاحببهويقولمساوهوالذيبانظيرالإلزام

كالقولولبعفالصفاتفي)القول:العظيمةالقاعدةمدلولهوالمسلكهذا

ابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخالإمامانقزرهوقدالآخر(،بعفهافي

شيءمعتيميةابنالإسلامشيخكلامنصت!هنافأنقل،عليهمزيدلابماالقيم

الاختصار.من

بعض.فيكالقولالصفاتبعضفيالقول":الإسلامشيخقال

قدير،بعلمعليم،بحياةحياللهبأن:يقولممنالمخاطبكانفإن

ذلكويجعل،بإرادةمريد،بكلاممتكلمببصر،بصير،بسمعسميع،بقدرة

مجازاذلكفيجعلوكراهق،وغضبهورضاهمحبتهفيوينازعحقيقةكله

فيقال،والعقوباتالنعممنببعفالمخلوقات!امابالإرادةإما،ويفسره

الآخر،فيكالقولأحدهمافيالقولبل،أثبفماوبيننفيتهمابينفرقلا:له

وغضبه.ورضاهمحبتهفكذلكالمخلوقينإرادةمثلإرادتهأن:قلتفإن

تليقإرادةللمخلوقأنكما،بهتليقإرادةلهأن:قلتوإنالتمثيلهووهذا

رضاولهبهتليقمحبةوللمخلوقبه،تليقمحبةلهوكذلكلك:قيلبه

غليانالغضب:قلتوإنبهيليقوغضبرضاوللمخلوق،بهيليقوغضب

وأمنفعةجلبإلىالنفسميلوالإرادة:لهفيقالالانتقاملطلبالقلبدم

المخلوقغضبوهذا:لكقيلالمخلوقإرادةهذه:قلتفإنمضرةدفع

عنهنفيإن،وقدرتهوعلمهوبصرهوسمعهكلامهفيالقوليلزموكذلك
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

فهذا،المخلوقينخصائصمنهومماذلكونحووالرضاوالمحبةالغضب

لهذاحقيقةلاأنه:قالوإنالصفاتوجميعوالكلاموالبصرالسمععنمنتف

والبصرالسمعوهكذاله:قيلعنهنفيهفيجب،بالمخلوقينيختصرماإلا

له:يقال،وبعضبعفالصفاتبينالمفرقفهذا،والقدرةوالعلموالكلام

...أثبتهفيمالمنازعههويقولهكمانفاهفيما

،القدرةعلىدلالحادثالفعللأن،بالعقلأثبتهاالصفاتتلك:قالفإن

مستلزمةالصفاتوهذه،العلمعلىدلوالإحكام،الإرادةعلىدلوالتخصيص

لهقالذلكضدأو،والكلاموالبصر،السمععنيخلولاوالحي،للحياة

:جوابانلك:الإثباتأهلسائر

المعين،المدلولعدميستلزملاالمعينالدليلعدم:يقالأنأحدهما

لكوليس،ينفيهلافإنهذلك،يثبتلاالعقليالدليلمنسلكتماأنفهب

لدقد،والسمعالمثبتعلىكما،الدليلعليهالنافيلأن،دليلبغيرتنفيهأن

الدليلأثبتهماإثباتفيجب،سمعيولاعقليمعارضذلكيعارضولمعليه

.المعارضعنالسالم

منتلكبهأثبتمابنظير،الصفاتهذهإثباتيمكن:يقالأنالثانيالمقام

التخصيصكدلالةالرحمةعلىدلإليهمبالإحسانالعبادنفعفيقال،العقليات

علىيدلالكافرينوعقابمحبتهمعلىيدلالطائعين!اكرام،المشيئةعلى

والغايات،أعدائهوعقابأوليائهإكراممنوالخبربالشهادةثبتقدكمابغضهم

منومأموراتهمفعولاتهإليهتنتهيماوهي-ومأموراتهمفعولاتهفيالمحمودة

...المشيئةعلىالتخصيصيدلكماالبالغةحكمتهعلىتدل-الحميدةالعواقب
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لالزام:الثالثالفصل

الذيكالمعتزليبالأسماءويقرالصفاتينكرممنالمخاطبكانوإن

له:قيل،والقدرةوالعلمبالحياةيتصفأنوينكرقدير،عليمحيإنه:يقول

الحياةإثبات:قلتإنفإنكالصفاتوإثباتالأسماء،إثباتبينفرقلا

متصقاالشاهدفينجدلالأناتجسيقا،أوتشبيقايقتضيوالقدرةوالعلم

حيمسمىهوماالشاهدفينجدولالك:قيلجسمهوماإلابالصفات

إلاالشاهدفيتجدهلملكونكنفيتمانفيتفإنجسم،هوماإلاقديرعليم

للجسم،إلاالشاهدفيتجدهلالأنكشيءوكلبلالأسماءفانف،للجسم

كانفما،الحسنىالأسماءنافيبهيحتجالصفاتنفيمنبهيحتجمافكل

...الصفاتلمثبتيجواتاكانلذلكجواتا

،الصفاتتعددمستلزموالإرادةوالقدرةالعلمإثبات:الصفاتنفاةقالوان

،ومعقولوعاقلوعقل،واجبموجودهو:قلتمواذا:قيل،ممتنعتركيبوهذا

المفهومهوهذامنالمفهومأفليس،ولذةوملتذولذيذ،ومعشوقوعاشق

وأنتم،عندكمتركيبوهذاالعقلفي،متغايرةمتعددةمعانفهذههذا؟من

تركيتاهذاوليس،الحقيقةفيتوحيدهذاقالوا:فإنتوحيذا،وتسمونهتثبتونه

الحقيقة،فيتوحيدلهااللازمةبالصفاتالذاتواتصاف:لهمقيلممتنغا،

..ممتنغا.تركيتاهووليس

بابوهذاتقدير،كلعلىباطلةالصفاتنفاةأقوالفتكونوحينئذ

شيئاينفيلاالصفاتمنالرسولبهأخبرلماالنفاةمنواحدكلفإنمطرد

فيبدفلامنه،فرمانظيرفيهيلزمهماأثبتوقدإلامحذور،هوممافرازا

،غيرهعنتميزهبصفاتمتصقاقديقاواجتاموجوذايثبتأنمنالأمرآخر
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

ماوكلالصفاتجمعفيالقولهكذا:لهفيقال،لخلقهمماثلافيهايكونولا

المسمياتفيهتتواطأقدرعلىيدلأنبدفلا:والصفاتالأسماءمنتثبته

عنوامتازبه،اللهاختصماأننعلمولكن،الخطابفهملماذلكولولا

.(1)"الخيالفييدورأو،بالباليخطرمماأعظمخلقه

وطريقته،المنهجهذاالإسلامشيخاستعملالتعطيلأهلأقسامجميعفمع

مابإثباتيقولواأنيلزمهمثم،الصفاتمنمنهمفريقكلنفاهماإلىيأتيأن

.نظيرهإثباتهمعلىبناءنفوه

جعلوهالذيالمعنىفيإلزامهمفي-السابعالفصل":القيمابنوقال

منه.فروامانظيرتأويلا

إلابتأويلهميستفيدوالمالمتأولينأنبهيعلمتأملهلمنبديعفصلهذا

ممايتخلصوالموأنهمحرمتهاوانتهاكبهاوالتلاعبالنصوصحقائقتعطيل

،...هنمفروافيماكلزومهإليهفروافيمالهملازمهوبلمحذوراظنوه

.(2)"...نظيرهفيفيقعأمرمنيفرالمتأولأنوالمقصود

.(42-3/17)الفتاوىمجموع(1)

.(1/234)المرسلةالصواعق(2)
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لالزام:الثالثالفصل

الراجالمطلب

يقولول!مساوهوالذيبالسظيرالإلزام

أصلأأحدبهيقوللاأوالشبهةصاحببه

المسلك:هذانماذجمن

:الأولالنموذج

فيمكتوبالقرآنأقوللاأنيزعملمنويقال":البخاريالإمامقال

اللهذكرمنأنتقولأنيلزمك:المصحففيبعينهالقرآنولكنالمصحف

وغيرهماوالمدينةومكةوالمدائنوالملائكةوالإنسالجنمنالقرآنفي

المصحففيبأعيانهمعاينتهموالناروالجنةوجنودهماوهامانوفرعون!ابليس

.(1)"مكتوبالقرآنأنكمافيهمكتوبفرعونلأن

ال!حليل:

بعينهالقرآنبأنوالقول،والمكتوبالكتابةبينالتفريقعدم:الشبهة.

المصحف.في

والمدائنوالملائكةوالإنسالجنمنالقرآنفياللهذكرهمنأنالنظير:

والناروالجنةوجنودهماوهامانوفرعون!ابليسوغيرهماوالمدينةومكة

منهمأحديقوللاالبشرمنوغيرهوالجهمي.المصحففيبأعيانهاتكون

المصحف.فيبأعيانهاهيالأشياءهذهأن

.(11-ه411):عالعبادأفعالخلق(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

نأجهةمنواحدةدرجةفيكليهماوالنظيرالشبهةأنالمعلومومن.

المصحف.فيالجميع

قالهبماالشبهةفييقوللاأنالشبهةصاحبيلزمأنه:المسلكتطبيق.

درجته،فيهوالذينظيرهفيبذلكيقللملأنهذلك؟عنيتراجعوأنفيها

بعضهاعنبعفهافيالقوليختلفلاأنفيجبواحد،بابهاالنظائرفإن

تناقضآ.ذلككانوإلاالآخر،

الثاني:النموذج

علىولاكتابمنشيءفينسمعلاأناإلايكنلمولو":الدارميقال

وأإبراهيمأووصالحاوهودابيدهنوحاخلقالثهأناللهعبادمنأحدلسان

لكان-عليهماللهصلوات-ومحمداوعيسىوموسىإسحاقأوإسماعيل

.(1)"كافيا

الصحليل:

الخلق.لتأكيدبأنهبيدهآدتماللهخلقتأويل:الشبهة.

.بيدهخلقهماللهإنأحد:يقوللافإنه.ورسلهأنبياكأهالتوخفق:النظير

نأجهةمنواحدةدرجةفيكليهماوالنظيرالشبهةأنالمعلومومن.

ورسله.اللهأنبياءمنالجميع

بماالشبهةفييقوللاأنالشبهةعاحبيلزمأنه:المسلكتطبيق.

نظيرهفيبذلكالناسمنأحديقوللالأنهذلك؟عنيتراجعوأنفيهاقاله

درجته.فيهوالذي

.(292-1/129)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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لالزام:الثالثالفصل

الخامسالمبعث

لنقيضباورلإلزاا

الآخر)1(،معأحدهمايصحلاما:-اللغةأهليقولكما-النقيضان

منالهضه)3(.:أينقيفهذا(و)هذا

يكونأنوشرطهما:،يرتفعانولايجتمعانلاأمران:الاصطلاحوفي

.(3)وعدمهكالقيامعدمياوالآخروجودياأحدهما

اللفظفيإمابنقيفشبهتهالشبهةصاحبإلزام:المسلكبهذاوالمراد

للشبهة.نقيضآاللازمفيكونالقصد،فيوإماالمعنىفي!اما

فرارآإلابهاقالماالشبهةصاحبأنجهةمنالمسلكهذاأهميةوتظهر

يقبلهلاأمرهعامةفييكونأومنه،قريبأومثلههوماالنقيفأوذلكمن

قولهيسقطماأقوىمنالشبهةفيقولهبنقيضرإلزامهفيكونبه،يقولولا

عنه.بالتراجعويلزمه،بنفسهمنهيحذرفيماوقوعهعلىويدذ

المسلك:هذاالقيموابنتيميةابنالإسلامشيخالإمامانبئنوقد

الأسماءنفاةالغلاةمنالمخاطبكان"وان:تيميةابنالإسلامشيخفقال

هذهبلقدير،ولاعليمولاحيولاموجودهو:أقوللاوقالوالصفات

الحيبالموجودالتشبيهيستلزمذلكإثباتلأنمجازهيإذلمخلوقاتهالأسماء

.(182):صالقرآنألفاظمفرداتانظر:(1)

.(2/046)البلاغةأساس:انظر(2)

.(49):صالكليات،(73):صالأنيقةالحدود:انظر(3)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثانر:الباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

قدير،ولا،عليمولا،حيولابموجود،ليس:قلتإذاكذلك:لهقيل،العليم

فإن،بالموجوداتالتشبيهمنأقبحوذلكبالمعدومات،تشبيهاذلككان

النقيضانفيهاجتمعبماالتشبيهفيلزمك:لهقيل،والإثباتالنفيأنفيأنا:قال

موجوذالاأومعدوفاموجوداالشيءيكونأنيمتنعفإنه،الممتنعاتمن

وأ،والعدمالوجودباجتماعذلكيوصفيكونأنويمتنعمعدوفا،ولا

ونفي،والعدمالوجودبنفييوصفأووالجهلالعلمأو،والموتالحياة

النقيضيننفييمتنعإنماقلت:فإن،والجهلالعلمونفيوالموتالحياة

السلبتقابللا،والملكةالعدمتقابليتقابلانوهذانلهما،قابلأيكونعما

ذإميت،ولاحيولابصيرولاأعمىلهيقاللاالجدارفإن،والإيجاب

فإنهما،والعدمالوجودفييصحلاهذاأولألك:قيللهما،بقابلليس

أحدهمارفعمنفيلزمالعقلاء،باتفاقوالإيجابالسلبتقابلمتقابلان

والعمىوالموتبالحياةالاتصافيقبللافماثانيا:لكوقيل،..الآخر.ثبوت

يقبلالذيفالأعمى،ذلكيقبلمماأنقصالمتقابلاتمنذلكونحووالبصر

فررتفأنتمنهما،واحذايقبللاالذيالجمادمنأكملبالبصرالاتصاف

الجامداتبصفاتووصفتهالكماللصفاتالقابلةبالحيواناتتشبيههمن

القابلمنامتناغاأعظموالعدمالوجوديقبللافماوأيضا.ذلكتقبللاالتي

عفنفيتفماجميغا،ونفيهماوالعدمالوجوداجتماعومنبل،والعدمللوجود

!اذا،والعدمالوجودعفنفيتمماامتناغاأعظمكانوالعدمالوجودقبول

الواجبالوجودفجعلتامتناعا،أعظمفذاكالعقولصرائحفيممتخغاهذاكان

.(1)"والفسادالتناقضرغايةوهذا،الممتنعاتأعظمهوالعدميقبللاالذي

.(22-3/02)الفتاوىمجموع(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

مماقولهمنقيضيلزمهمأنهلهمبئنأقوالهممنقولأحم!ذكرفكقما

حيولاموجودهو:أقوللا:-مثلأ-قالفمن،بهيقولوالممماأفحشهو

عنالثهتنزيهتريدأنكوهو،قولكنقيضيلزمك:لهقيلقدير؟ولاعليمولا

.بالمعدوماتسبحانهتشبيههوهو:،ذلكنقيضفيفتقعبالمخلوقاتتشبيهه

الذينكحالمحذوراأعظمهوفيمايقعونقدبل":القيمابنوقال

قالوا:ثم-والحصرالتحيزمنفرارا-والاستواءوالفوقيةالعلونصوصتأولوا

وجعلوهلخلقهومباينفعرشهعلىاستوائهعنفترهوه،بذاتهمكانكلفيهو

فهؤلاءذكرها،عنيرغبالتيوالأمكنةوالأوانيوالآبارالبيوتأجواففي

ولاالعالموراءليسقالوا:ذلكفسادمتأخروهمعلمفلما،الجهميةقدماء

ويسجدلهيصلىإلهولايعبدربهناكالمحفوليسالعدمإلاالعرلشفوق

تعالىمكانأخسإلىكنسبتهالعرشإلىنسبتهفجعلوا،العالمفيأيضاهوولا

كبيرا.علواقولهمعنالثه

وخلقهاالقبائحمشيئةعنلئهتنزيهاالسابقالقدرنفواالذينفعلوكذلك

نأعلىيقدرولايكونلاماويشاءيشاءلاماملكهفييكونأنإلىونسبوه

المطيعولاالطاعةإلىالعاصيقلبيقلبولامهتديايضلولاضالايهدي

المعصية.إلى

يقوملاالذيكالجمادوجعلوهبهوقيامهاأفعالهعننزهوهالذينوكذلك

وجعلوهومشيئتهبقدرتهبهالقائمالكلامعننزهوهالذينوكذلكفعلبه

وشبهوهكمالهصفاتعننزهوهالذينوكذلكيتكلمأنيقدرلاالذيكالأبكم

بالمعدوم.أولهاالفاقدبالناقص
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الهمهمنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

.(1)"رسولهبهووصفهنفسهبهاللهوصفلمامعطلمبطلكلحالوهذه

السلف:لدىالمسلكهذانماذجومن

:لأولالنموذج

بخلق،ليسالربكلامأنحمادبننعيمبينولقد":البخاريالإمامقالول

حي،فهوفعللهكانفمن،بالفعلإلاالميتمنالحيتعرفلاالعربوأن

.(2)"ميتفهوفعللهيكنلمومن

الضحليل:

بخلقه.تشبيههعنتنزيههبدعوىتعالىتباركالثهعنالفعلنفي:الشبهة

بخلقه؟تشبيههعنفرارآاللهعنالفعلنفيمنيلزمالنقيضر:الإلزام.

ميت.فهوفعللهيكنلممنفإن؟الموتهوذلكبنقيضرسبحانهوضفه

الساني:السموذج

سصييغ!إلنئآدتة:تعالىالثهقولفيأيضاالمريسيوادعى":الدارميقال

الأصواتيسمعأنه!15:عمرانآلأ(بآلمجببئجين!ؤآلتة!75:الحجأ(بجير

عالم:يعني(2بآليعا!!لي:قولهوأنبصر،ولاسمعبلاالألوانويعرف

:الضالالمريسيلهذافيقال،...بعينإليهمينظرولاببصريبصرهمأنهلابهم

الأصواتيسمعالحمارلأن؟الصفةهذهعلىإلهمنحالاأحسنوالكلبالحمار

.(23ه-234)المرسلةالصواعق(1)

.(85):صالعبادأفعالخلق(2)
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لإلزام:الثالثالفصل

بسمعيسمعلاأصمأعمى-بزعمك-وإلهكبعينالألوانويرىبسمع

ليسالتيوالجبالالحيطانيدرككماالصوتيدركولكنببصريبصرولا

وكيف،...-دعواكفي-يبصرولابالمشاهدةالألوانويرىأسماعلها

ذإمشبهةالمقدسةاللهبصفاتالمعرفةوأهلالسنةأهلتسميأناستجزت

فيموجودةأسماؤهاالتيبالأشياءكتابهفينفسهبهوصفبمااللهوصفوا

وبصرهوسمعهيديهفيإلهكشبهتقدوأنتتكييفبلاآدمبنيصفات

فمعبودك،؟والأقطعالأعمىفيتوهمتمامعبودكفيوتوهمتوأقطعبأعمى

لاوأصملهكلاملاوأبكملهبصرلاعأعمىمنقومجدع-دعواكفي-

المصلين،إلهبصفةهذاوليسبه،حراكلاومقعدلهيدانلاوأجذملهسمع

هؤلاءأموالمقطوعينالعميانبهؤلاءإلهكتشبيهكفيمذهباأوحشفأنت

.(1)"؟تشبيهبلانفسهبهوصفبماوصفوهأنمشبهةسميتهمالذين

الصحليل:

اللهتشبيهيستلزمإثباتهاأنبدعوىوبصرهاللهسمعحقيقةنفي:الشبهة.

بصر.ولاسمعبلاالألوانويعرفالأصواتيسمعاللهبأنوتأويلهما،بخلقه

في-فزفهو،نقيفقصدهالشبهةصاحبيلزم:بالنقيضالالزام.

نقيضفيفوقع،الكاملةبالصفاتالموصوفينبخلقهاللهتشبيهمن-زعمه

نطق.ولابصرولالهمسمعلاالنقمممنأهلبصفاتاللهوصفوهو،ذلك

.(203-1/030)المريسيعلىالدارمينقض(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

السادسالمبحث

قضلتناباالإلزاو

الأولالمطلب

نفسهافيالشبهةبتناقضالإلزام

التناقض:تعريف

الآخر،نقضواحدكلكأنتدافعا)تتاقضالكلامان(:يقالالغة(:

.(1)رضعبإبطاليقتضيبعضهكانإذاتتاقض(كلامهو)في

مختلفين-أوقضيتينأومفردين-الأمرينأحديكونأن:واصطلاحآ

اختلاف:-المفرداتفي-التناقفوتعريف،..ضمنا.أوصريحاللآخررفعآ

الآخر.حملعدمأحدهماحمللذاتهيقتضيبحيثوالسلببالإيجابالمفردين

منلذاتهيلزمبحيثالقضيتيناختلاففهو:-القضايافي-تعريفهوأما

منالمذكورالاختلافلتحققبدولا.وبالعكس،الأخرىكذبكلصدق

الثلاثةالأمورعدافيماواتحادهماوالجهةوالكيفالكمفيالقضيتيناختلاف

.(2)المذكورة

منهايلزمشبهفبأنالشبهةصاحبإلزام:بالتناقضبالإلزاموالمراد

كلامه،مضمونأوألفاظهفيالتناقفإمافيهووقوعهأونفسها،فيتناقضها

.(2/622)المنيرالمصباحانظر:(1)

)2(انظر:دستورالعلماء)242-1/142(.
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لالزام:الثالثالفصل

نفسه،معتناقفالمرءبابمنيكونقدالشبهةفيالواقعالتناقضرهذاإنثم

بها.القائلينتناقضبابمنيكونوقد،أصولهمعتناقضهبابمنيكونوقد

يحقيخدغتر%لته!ؤتؤكأن:تعالىقولهمنأهميفالإلزاممنالنوعهذاويكتسب

دليلأالاختلافمنكتابهسلامةالثهفجعل،182الناء:(أآخيققا!يينتؤخدوأييو

عندمنليسأنهعلىدليلأغيرهفيالاختلافوجعل،اللهمنكونهصحةعلى

فسادعلىيدلالدعوىأوالدليلفيالاختلافوجودأن:ذلكومحضل،الله

طريقةأوالدليلفسادعلىأيضآيدلكما،الدعوىصاحبأوالمستدلقول

.الدعوىفسادعلىأوبهالاستدلال

المطلب:!سذاوالمراد

يضعفهاماأشدمنوذلكفيها،التناقضروجودداخلهامنيلزمالشبهةأن

وكان،العقولببدائهمردودةكانتمتناقضةنفسهافيكانتإذافإنهاويوهنها،

ذلك.ونحوالاستدلالضعفأوالفهمبقلةصاحبهاعلىشاهدآبهاالقول

المسلك:هذانماذجومن

:لأولالنموذج

الثهعلىادعىبماالجهميعلىالحجةظهرتفلما"أحمد:الإمامقال

إذافقلنا:مف،مباينولالشيءمماسغيرشيءكلفيهو:قالخلقهمعأنه

شيءكلفييكونفكيفقلنا:لا،:قالمماس؟،هوأليسمباينغيركان

فيخدعكيف،بلا:فقالالجوابيحسنفلم،؟مباينولالشيءمماسغير
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفط

.(1)"عليهموموهالكلمةبهذهالناسجهال

التحليل:

منه.مباينولالشيءمماسغيرشيءكلفيالله:الشبهة.

ذإنفسها،فيمتناقضةالشبهةهذهنفسها:فيالشبهةبتناقضالإلزام.

.!لهمباينولالغيرهمماسغيرنفسهالشيءيكونأنيعقللا

الثاني:النموذج

عنروىحنيفةأبيبنحمادبنعمرأنالمعارضفيزعم":الدارميقال

ذلكفيفبين.يروهأنيشاءكماربهميرونالجنةأهلأنحنيفةأبيعنأبيه

لأ!:قالمنإليهذهبماعلىيكونأنيحتملكلهاالأحاديثهذهصفات

تدركهلاقالواالذينونظرائهالمريسييعني1103الأنعام:1(آلأبضخرتذر!ه

فيجوز،وأفعالهآياتهيومئذيرىأنه:ذلكتفسيرأنوالآخرةالدنيافيالأبصار

غيرأوهذاأرادحنيفةأبوكانفإن،...وآياتهوأمورهأفعالهيعنيرآهيقولأن

الله.إلىوصفتهاتفسيرهاووكلناالمعانيهذهمنأرادوبمابالتهآمنافقدذلك

كلامهآخروينقضرأسهمنيخرجمايدريلاالذيالتائهلهذافيقال

تدركهلا:قالمنإليهذهبماعلىأنهكلامكأولفيادعيتقدأليس:أوله

قلتثم،رآهيقولأنفيجوزوأفعالهآياتهيرىأنهوالآخرةالدنيافيالأبصار

قبلاللهإلىالتفسيروكلتأفلا،؟اللهإلىتفسيرهاوكلنافقد:كلامكآخرفي

رجعتثمذلكمعرفةمنبدلاأنهكلامكأولفيأيضاوزعمت،؟تفسرهأن

.(41):عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

.(1)"الكلامعليكيحجرناصحلككانفلواللهإلىنكلهبللا:فقلتقولكعن

الغحليل:

منيلزمأنهالدارميالإمامبئننفسها:فيالشبهةبتناقضرالإلزام.

نفسها:فيبتناقضهايقضيانلازمانالشبهةهذه

رئهمالمؤمنينلرؤيةبتأويلهشبهففيصزحالشبهةصاحبأن-1

التفسيريجتمعفكيف،اللهإلىتفسيرهاؤكفنا:تناقففقالثم،أفعالهبرؤية

واحد؟.وقتوفيواحدمحلوالتفويففي

موقفتناقففاتخذثم،التأويلبوجوبصزحالشبهةصاحبأن-2

.!؟فيخالفهيتناقضرثمأمرآيوجبفكيف،التفويض

ورث!!!6!حح

.(941-1/921)المريسيعلىالدارمينقضر(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعدالثائ:الباب

والبدعة*هواءأهلشبهنقضفي

الضانيالمطلب

تناقضمنعليهاشتملتعقاالشبهةصاحبغفلةبيان

وجهوحدهلأنهبالذكرأفيرد!انما،قبلهالذيللمسلكتاليالمسلكهذا

تناقضرمنشبهتهفيبماالشبهةصاحبغفلةأنوذلكالنقف؟أوجهمن

يستدلكيفإذ؟الاستدلالبطريقةبالجهلنفسهعلىنفسهمنشاهدأيجعله

.!؟لذلكيتفطنأنمتناقفدونهوبما

الباطلالتناقفأومنقولهأودليلهفيعماالباطلصاحبغفلةوبيان

وقذآدئؤفيقالآمح!تيؤخآخهوقؤمةو!:تعالىبقولهعليهلاستدلالايمكن:الصريح

أفلآعقمأيثتئ:!لرثقومجيعشئثأزتييشهمآءأنإل!بهتشركولتماآخائؤلأهدلون

بعءيزذثتممايإلتؤآشركتصأنتهغؤلامخافوئمئض!رتشأتآأخائو!صف!نور!ذتت

قومفإن،181-80:الأنعام1(تغثموت!إنبهغيإلأضونآصآتفريقغقفآئس!قالتاعثتحتم

كيفإذ؟ذلكفيالصريحتناقضهمعنوغفلوا،بآلهتهمخؤفوهالمتخلأإبراهيم

أشركواأنهميخافونلاوهمتنفعولاتضرلاالتيالعاجزةآلهتهممنيخؤفونه

أعظماللهمنالخوفأوليسسلطانا؟،بهينزللمماالعظيمالقوقيالملكبالثه

.(1)!؟يزعمونالتيآلهتهممنالخوفمنوأوجب

المهمهملك:هذانماذجومن

محالكذبفإنهإليهذهبتماعندكتفسيرهماكانوإن":الدارميقال

ثممقترا،ورزقاموسعارزقالتهأنادعيتلأنككفرا،يكونأنعلىفضلا

.(262):صالرحمنالكريمتيسيرانظر:(1)
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لالزام:الثالثالفصل

فيأبداوالمقتورمبسوطينيكونانفكيفمبسوطان،جميعارزقيهإن:قلت

تزعموأنتمبسوطتانكلتيهماإن:الثهقالوكيف،؟مبسوطغيرالعربكلام

.(1)"بالتفسيروجهالتككذبكأولفهذا،؟مقتورةإحداهماأن

الصحليل:

شبهته،عليهاشتملتالتناققالذيالشبهةلصاحبالدارميالإمامبيق

اليدينر!فيكيفإذ؟التناقضهذاإدراكهعدمفيالشديدةالغفلةهذهعليهوشئع

تئم!ويمايئ(تذاةتل!:تعالىقولهيتناقففيف!رثمالمومعوالمقئر،بالرزقين

الرزقين)بمعنىاليدينبينالتناقفالواضحعنويغفل،؟بالرزق!64المائدة:أ

)الرزقانيكونفكيفالمبسوطتين،الرزقين()بمعنىواليدينوالمقتر(الموسع

.!؟نفسهالوقتفي(موسعوالآخرمقتر)أحدهماو(مبسوطين

ورث!!!6!ح!

.(14):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ال!الثالمطلب

طوائفبينالواقعالضناقضبيان

الشبهةتلكبمضمونيقولونالذينالباطلأهل

الباطل:علاماتومنواحد،ستنعلىأهلهاتفاق:الحقعلاماتمن

مبتدعةواحدةأصولإلىيرجعونأنهممعبينهمفيماوتناقضهمأهلهاختلاف

الأهواءهذهكانتلو"الشخير:بناللهعبدبنمطرفالتابعييقول،الجملةفي

كلعرفواختلفتتشعبتفلمافيه،الحق:القائللقالواحداهوىكلها

.(1)اديتفرقلاالحقأنعقلذي

ومهالك:وأوديةسبلإلىبأهلهيتشغبوالباطليفزق،ولايجمعوالحق

.!11:531!نعام(سميل!عنبكغآل!ت!سلق!قر!تئبعوأؤلاىث!تآقم!تعيمافذاعتزطى!وآن

أنهممعبينهمفيماالشبهةأصحاببتناقضالإلزامكان:تقدمماأجلمن

كانتلوإذ؟شبهتهمبطلانعلىدليلأالجملةفيعليهويتفقونبهايقولون

واحد.رجلقلبعلىولكانواواحد،منهجعلىبينهملجمعتحقآشبهتهم

المسلك:هذانماذجومن

:لأولالنموذج

.بالمعقولنقولبللا:منهمقائلفقال":الدارميقال

منه،لكممخرجلاتيهفيووقعتمالسبيلسواءعنضللتمهاهناقلنا:

فيقتصرالناسجميععندبحدودموصوفواحدلشيءليسالمعقوللأن

.(1/941)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)
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لالزام:الثالثالفصل

تباركاللهيكنولمتغد،ولمبهولقلناللناسراحةكانكذلككانولو،عليه

كلعندالمعقولفوجدنا،153:المؤمنونأ(قزصنتذتهتمبغاحرب!عتم:قالوتعالى

معشر-فرقكمفوجدنا،خالفهمماعندهموالمجهول،عليههمما:حزب

ماعندهاالمعقولأنتدعيمنكمفرقةكل:مختلفينالمعقولفي-الجقمية

.(1)"خالفهاماوالمجهول،إليهتدعو

الثاني:النموذج

العقلاء...،بينعليهامتفقمدلولهعلىالسمعدلالةإن":القيمابنقال

دليلعلىأربابهايتفقفلممدلولهعلىالعقلياتمنعارضهامادلالةوأما

علىيدلالعقلإنخصومها:أدلةفيتقولمنهمطائفةكلبلمنها،واحد

العقلدلالةفيتخالفهطائفةكلمعالسمعوأهلصحتها،علىلافسادها

قولفسادتدعيطائفةفكل،للسمعالمخالفةالطائفةتلكقولفسادعل

دعواهمفييكذبونهمولكنذلك،علىالسمعأهليصدقهمبالعقلخصومها

العقلمنبفهمفسادهاالطوائفدعوىتضمنتفقد،بالعقلقولهمصحة

.(2)"...معهموالسمعالوحيأهلوشهادةبعضعلىبعضهمبشهادة

الصحليل:

النقلعلىالعقلتقديمبشبهةقالمنكلبتناقضالقيمابنالإماماستدل

وطائفتههوعقلههوالنقليعارضالذيالعقلأنمنهمفريقكلودعوى

للنقل.العقلمعارضةفيجميعآقولهمفسادعلى،سواهممندون

.(127):صالجهميةعلىالرد(1)

.(09-ه3/409)المرسلةالصواعق(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفي

السابعالمبعث

لاطرادباورلإلزاا

*طراد:تعريف

كذلك،الماء:واطزدبعضا،بعضهتبعاطرادآ:الأمراطزد":يقال:لغة

أفرادهتتابعت:معناهالحذاطزد:فقولهمهذاوعلىتجزت،الأنهار:واطزدلمحب

.(1)"الأنهاركجريواحدامجرىوجرت

.الثبوتفيالتلازموهو،العلةلوجودالحكميوجبماواصطلاحآ:

القولبذلكيقولأنيلزمهفإنهمعتنةلعلةقولأقالمنأنإذآ:فالمعنى

صحةعدمعلىدليلأذلككانبهايقللمإذاوأنه،العلةتلكوجدتمتى

العلة.صحةعدمعلىأوقوله

منالتيالعلةمنهوتستخزجالشبهةصاحبكلامفييننهرفإنهثتم؟ومن

تلككانتماكلفيالعلةتلكيطزدبأنيلرمثم،الشبهةتلكقالأجلها

وإن،باطلةشبهتهأنعلىبذلكاستدلالعلةيطردلمفإن،فيهموجودةالعلة

علىشهد-عندهعقللامنأوجاهلأومكابرمنإلايقعلاوذلك-طردها

.المحالفيأوالباطلأبطلفيبالوقوعنفسه

المسلك:هذانماذجومن

.(1/921)المنيرالمصباح(1)
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لإلزام:الثالثالفصل

*ول:النموذج

فبهت،؟فمخالياأتظنك:الجهميةمنلرجلالمباركبنالثهعبدقال

.(1)الرجل

التحليل:

بأنالمباركبناللهعبدفألزمهم،مكانكلفياللهإن:الجهميةيقول

أتظن:لأحدهمفقال،أجسادهمفيحتىشيءكلعلىالعمومهذايطردوا

فبهت،؟-شيءكلفياللهبأنقولكعل:أي-اللهمنخاليجسمكأن

حاذاللهأنواذعىكفرفقدنعم،:قالإنلأنهبالطرد؟الإلزامبهذاالرجل

عنه.ورجعقولهأبطلفقدلا؟:قال!ان،فيه

الثاني:النموذج

الآياتبهذهمنهاحتججناالذيالقرآنبهذاآمنفمن":الدارميقال

اللهبأنالإقرارلزمه،الرواياتهذهعنهرويناالذيالرسولهذاوصدق

غيرفإنههذاغيرقرآنافليحتمل!الا،سماواتهفوقالعرشفوقبكماله

.(2)"بهذامؤمن

التحليل:

وأرسلالقرآنأنزلالذيهواللهبأنيؤمنوالرسولبالقرآنيؤمنالذي

عنأخبرالذيهواللهبأنفيؤمن،الإيمانهذايطردأنفيلزمه،الرسول

.(31):صالعبادأفعالخلق(1)

.(70):صالجهميةعلىالرد(2)
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السنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفي

ولابالقرآنمؤمنغيرحقيقتهفيكانوإلا،بذلكويؤمنالعرشعلاستوائه

.بالرسول

الثالث:النموذج

كثيرةوأيدكثيرةأعينإثباتهذاظاهرأنالجهميفدعوى":القيمابنقال

خالقينعلىدلكثيرةوأيدكثيرةأعينإثباتعلىظاهرهدلإنفإنه،ظاهرةفرية

الجهمي-أيها-فادئج،الجمعضميرإلىمضافالأيديلفظفإن،كثيرين

كثيرةأيدظاهرهأنفدعواك!الا،متعددةلآلهةكثيرةأيدإثباتظاهرهأن

ظاهرهإنما!14القمر:(أاتي!غآب!لمحيى:قولهوكذلكالظاهر،خلافواحدةلذات

.(1)"واحدةذاتعلىلامتعددةذواتعلىكثيرةأعينبزعمك

الضحليل:

مستدلأ،التشبيهيستلزمظاهرهاعلىالصفاتإثباتأنهالرازيادعى

فألزمه.كثيرةأعينآدتهأنعلىيدلظاهرهأنفزعم؟(بآمخنتا!مخيىى:تعالىبقوله

كما-كثيرةأعينعلىيدلظاهرهكانإنالنصفإنبالاطراد،القيمابن

خالقينعلىيدذأنأيضآيلزمه-)أعين(فيالجمعبحجة؟الرازييزعم

فهل،الجمععلىالدال)نا(الجمعضميروهينفسها،بالحجة-كثيرين

النمإثباتهذاظاهرأنيذعيأن-الطردبهذاالتزامآ-الرازييستطيع

.؟كثيرينلآلهةكثيرةأعين

.(1/432)المرسلةالصواعق(1)

http://www.al-maktabeh.com



الخاتمة

الخاتمة

على،والإحسانوالعطاءواسعالفضلالمتان،الجوادالكريماللهأحمد

فاتحتهمن،!اتمامهالبحثهذاإنجازمن،وأكرمبهومن،وأنعمبهتفضلما

ختامه.إلى

وصياغتهماذتهجمعفيكذوسنوات،البحثهذافيطويلسميروبعد

استنباطفيتأفلووقفات،المختلفةالعلوممصئفاتفيمتأنوتخوالي،وإخراجه

بإذن-ذلكمنمستفيدأ،والمسائلالمباحثفيالأقوالعلىوتعر!،المعاني

فأحطالمسير،بيويستقز،المطافبيينتهيعظيمآ؟وخيرأوعقيدةعلمآ-الله

خبراتوأهدي،ترحاليثمراتلأنثر؟كاهليعنحمليوأزيح،الترحالعصا

ماذته:نتائجوأبرز،وخلاصتهالبحثزبدة؟تجوالي

بسلوكوفرحآ،عقيدتهبصحةويقينآ،بالحقإيمانآالمؤمنيزيدمما-1

منهجهمفيواحدستنعلىأنهم:ركابهمولزوموالجماعةالسنةأهلمنهج

متأخرهم،مؤتلفينمتفقينومصادر،واستدلالأوتقريرآتأصيلأالاعتقادفي

فرقة.ولاشذوذولااختلافولاخلاففيهمس!يل،كمتقذمهمذلكفي

أيضآحالهمفهي؟والاستدلالوالتقريرالتأصيلفيحالهمهذهكانت!اذا

والبدعة،الأهواءأهلشبهونقضوالسنةالكتابعنوالدفاعالحقعنالذتفي

فيهاساروابتنة،ومعالم،معلومةوطرائقمنهوجة،مسالكذلكفيلهمإذ

والشبهالبدعاختلفتمهماواحد،ستنعلى-وجيلعصركلفي-جميعآ

عنالبعدبسببقبلهفيمايكنلمماجيلكلفيمنهاوجدومهما،وتفاوتت
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلج!نم

للبسوكيدهممكرهمصنوفوالبدعةالأهواءأهلحشدومهما،النبوةعهد

السنةلأهلكانذلكمنشيءكانمهما؟الأمةفيالشبهونشربالباطلالحق

النقفأصيل،فيمنهج،شبههمزيفوكش!باطلهموفضحمواجهيهمفي

وسلفها،(!)الصحابةالأمةأئمةاختطها،موخدةمتينةالرذفيومسالك

زرعةوأبيحاتموأبيوالبخاريأحمدالإمامأمثالمثلها:وعلعليهاسارثم

وقوامواللالكائيبطةوابنالآجريأمثالثم،الكنانيالعزيزوعبدوالدارمي

كثيروابنالقيموابنتيميةابنالإسلامشيخأمثالثم،الأصبهانيالسنة

وتلامذتهوأبنائهالوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخأمثالثم،والذهبي

الذهبيةالسلسلةهذهتزالولا،الأولعنالآخريختلفلالهم،والمعاصرين

الله.يشاءأنإلىممتدةوستبقىالحاضر،عصرناإلىممتدة

هي،الاستدلالفيعليهايستندونمصادروالبدعةالأهواءلأهل-2

:-الجملةحيثمن-أنواعثلاثة

.(والإجماع،والسنة،)الكتابالأصيلةالمصادر(1

والقواعد،،الأئمةوأقوالوالأثر،)القياسللأصولالتابعةالمصادر(2

.(والعقل

والوجدوالكشف،والمناماتوالحكايات)القصصالباطلةالمصادر(3

.(والعصمةلتقليدوا،والذوق

في-الأصيلةبالمصادراستدلالهمفي-والبدعةالأهواءأهلوقع-3

:-الجملةحيثمن-بأمرينوالضلالالخطأ

الاعتقاد.أبوابفيتامةصحيحةمصادرإياهااعتبارهمعدم(\
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الخاتمة

بها.الاستدلالطريقة(2

للأصولالتابعةبالمصادراستدلالهمفي-والبدعةالأهواءأهلوقع-4

:-الجملةحيثمن-بأمرينوالضلالالخطأفي-

.-أعلى-وربماالأصيلةالمصادرمصالهتفيوجعلهبعفهافيالغلو(1

بها.الاستدلالطريقة(2

في-الباطلةبالمصادراستدلالهمفي-والبدعةالأهواءأهلوقع-5

:-الجملةحيثمن-بأمرينوالضلالالخطأ

كذلك.ليستوهيللاستدلالمصادربجعلهافيهاالغلو(1

.-أعلىبل-الأصيلةالمصادرمصاففيوجعلهافيهاالغلو(2

الاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلعليهالذيوالضلالالخطأمع-6

كانسواء-بهيستدلونمصدركلمعولهم،فيهيسلكونهامناهجلهمأنإلا

ويفتعلونبالباطلالحقفيهايلبسونومسالكطرق-باطلأأمصحيحآمصدرآ

الحق.ويردونال!ئمته

سواء-الصحيحةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج-7

الآتية:المسالكيجمعه-لهاتابعةأمأصيلةمصادركانت

نفسه:فيصحيحغيربدليلالاستدلال!(1

يأتي:ماويشمل

والموضوعة.الضعيفةبالأحاديثالاستدلال+

وسيرته.!النبيأفعالمنشرعيآدليلأليسبماالاستدلال+
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

موجود.غيرمذعىبإجماعالاستدلال+

يثبت.ولايصحلابإجماعالاستدلال+

خلافه.علىوالواقع،السنةأهلإلىمنسوببإجماعالاستدلال+

به.يعتذلامنبإجماعالاستدلال+

الشبهة.صاحبطائفةبإجماعالاستدلال+

الاعتقاد.أبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال+

.والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلال+

لها.أصللاأوموضوعةأقوالأوبآثارالاستدلال+

عنها.مرجوعأواجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال+

المسألة.فيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج+

باطلة.بقواعدالاستدلال+

والعلم.السنةأهلإلىافتراكأأوخطآمنسوبةبقواعدالاستدلال+

الشرعية.للأدلةتاماستقراءعلتئنلمأوإليهاي!تقلمقواعدتقعيد+

العقليةوالمقدماتبالدلائلعنهاوالدفاعالعقائدتقريرفيالاستدلال+

الصحيحة.غير

الاعتقاد.أبوابفيالصحيحةغيرالعقليةبالأقيسةالاستدلال+

يحتمل:لاماوتحميلهوجههعنوتحريفهبتأويلهبالدليلالاستدلال(2

يأتي:ماويشمل

تحتمل.لاماالقرآنيةالآياتمعانيتحميل+
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الخاتمة

تحتمل.لاماالأحاديثمعانيتحميل+

تحتمل.لاماتحميلهاأووالأقوالالآثاربتر+

وجهها.غيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال+

.متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال+

الحادثةالمصطلحاتعلىواستدلالأ()تفسيرآورسولهاللهكلامتنزيل+

.والكلامالمنطقعلمفي

الآخر:بعضهاوتركببعضهاالأخذببعفأوبعفالأدلةضرب(3

يأقي:ماويشمل

يقابلها.مادونالواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتالاستدلال+

ببعف.بعضهاللهكتابضرب+

يقابلها.مادونالواحدةالمسألةفيالواردةبالأحاديثالاستدلال+

.بالقياسالنم!معازضة+

النص.علالقياستقديم+

قطعية.العقليةالدلائلوأن،ظئيةالنقليةالدلائلأندعوى+

العقلية.والدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوى+

منه:أولىهوالذيالدليلعلىوقؤةمرتبةالمؤخرالدليلتقديم(4

يأتي:ماويشمل

.القرآنمنبالمتشابهالاستدلال+

الحديث.منبالمتشابهالاستدلال.
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

متشابهة.أومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالتم!ك.

والدفاعالعقائدتقريرفيالعقليةوالمقدماتبالدلائلالاستدلالتقديم+

والسنة.الكتابأدلةعلىعنها

الأقيسةعلىالاعتقادأبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلالتقديم+

والسنة.الكتابفيالشرعية

وجودعندالنقليةالدلائلعلىالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى.

بينهما.التعارض

بالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقفمنهجفيالسنةأهلمنهج-8

الآتية:المسالكيجمعه-لهاتابعةأمأصيلةمصادركانتسواء-الصحيحة

أصلأ:بهالمستذذالدليلصحةعدمبيان(\

يأتي:ماويشمل

.للاحتجاجصلاحيتهوعدمالأحاديثمنبهاستدذماضعفبيان+

شرعيآ.دليلأيكونأنيصلحلابهاذذت!ملاالأحاديثمنكانمابيان+

وصحته.ثبوتهعدمأوالمذعىالإجماعوجودعدمتقرير+

به.معتذبإجماعليسالمذعىالإجماعأنبيان+

الاعتقاد.أبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةبيان.

أساسآ.ومحقهالقياسوجهإبطال+

.الإمامإلىالمنسوبالقولأوالأثرصحةبإثباتالمطالبة+

بها.المستذلالقاعدةبدليلالمطالبة+
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الخاتمة

بها.المستذلالقاعدةبمصدرالمطالبة+

العلم.أهلمنبهاالمستدلبالقاعدةقالمنبذكرالمطالبة+

عليه.بميتتمابنقضبهاذذت!ملاالقاعدةإبطال+

أجزائها.بنقضربهاذذت!ملاالقاعدةإبطال+

الاعتقاد.أبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان+

الدليل:عليهايدلالتيالصحيحةالدلالةبيان(2

يأتي:ماويشمل

المحكم.إلىالمتشابهرذ+

.العربولغةالصحيحةوالسنةبالقرآنالقرآنتفسير+

العلم.وأهلالسلفبتفاسيرالاستشهاد+

الصحيح.التوجيهبهاذذت!ملاالأحاديثتوجيه+

الدليل:فيبهاالمستذلالباطلةالدلالةإبطال(3

يأتي:ماويشمل

الشبهة.صاحبمقصودعلىبهاذذت!ملاالأحاديثدلالةعدمبيان+

.الفرقأوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير+

بحجة.ليسالخلافمجردأنتقرير+

وأالمضمونفيفسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان+

التناقض.أوالفاسدةاللوازمأوالاستدلال

الأدلةعليهائييتالتيالحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال+
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الصحيحة.غيرالعقلية

منها:وأصحأقوىدلالةأوباستدلاليالدلالةأوالاستدلالإبطال(4

يأتي:ماويشمل

المذعى.الإجماعخلافعلمنعقدالصحيحالإجماعأنتقرير+

.الإجماعمذعيشاكلةعلىهممنبمخالفةالمذعىنقفالإجماع+

النص.ذلكوبيان،النصلمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير+

الحق.خالففيماحجةلاأنهتقرير+

به.المستذذالدليلذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير+

عنالأخرىبالنصوصالأقوالأوبالآثارالباطلأهلاستدلالإبطال+

عف.المعروفالعامالمنهجأوالإمامذلك

الصحيحة.غيرالعقليةالأدلةعنتغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان+

صحيحة.عقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال+

قطعية.الصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات+

والدلائلالصحيحةالنقليةالدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات+

الصريحة.العقلية

العقليةالدلائلعلىالصحيحةالنقليةالدلائلتقديموجوبتقرير+

بينهما.التعارضوجودفيرضإذا

أهمها:من،وخصائصمزايابعدةالشبهنقضفيالسنةأهلمنهجيتميز-9

العلم:(1
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الخاتمة

وتفصيلأ،إجمالأبالشرعالعلم"

وتفصيلأ،إجمالأبالبدعةالعلم"

الشبهة،فيهأثيرتالذيبالبابالعلم"

وباطل،حقمنالشبهةفيبماالعلم"

الشبهة،عرضفيالمسلوكةبالطريقةالعلم"

لنقضها.المسالكبأففلالعلم"

لأمانة:ا(2

الشبهة،عرضفيالأمانة"

نقلها،فيالأمانة"

والباطل،الحقمنفيهامابيانفيالأمانة"

.المعتبرةوالمسالكالصحيحةبالأدلةنقضهافيالأمانة"

:العدل!لا(

الشبهة،صاحبمرادفهمفيالعدل"

الحق.منمعهمادونباطلهعلىالردفيالعدل"

الأهواءأهلاستدلالمنهجنقضفيالمعالمبتنمنهجالسنةلأهل-01

منيناسبهاماشبهةكلفيمنهايستعملذلك،فيعامةقواعدولهم،والبدعة

صاحبها،مقصدمضمونها،،إليهتستندالذيالمصدرعرضها،طريقة:حيث

عنها.تنتجالتيالنتيجة

وسلموصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى
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المصادروالمراجعف!سرس

والمراجعالمصادرفهرس

والحديث،القديمفيالمقالاتكتابعندالإسلاميةالفرقبينالإباضية10

.م9761هـ/1396،الأولى:الطبعة،القاهرة،وهبةمكتبةمعمر،يحىعلي

،(الكبرى)الإبانةالمذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة02

الراية،دار،معطينعسانبنرضا:تحقيق،العكبريبطةبنمحمدبناللهعبيد

.م9941هـ/5141،الثانية:الطبعة،الرياض

السجلماسي،المباركبنأحمد،الدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز03

.م2002هـ/2341،الثالثة:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار

،للبيضاويالأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىالمنهاجشرحفيالإبهاج40

،بيروت،العلميةالكتبدارالعلماء،منجماعة:تحقيق،السبكيالكافيعبدبنعلي

هـ.4541،لأولىا:لطبعةا

بنبكرأبيبنأحمد،العشرةالمسانيدبزوائدالمهرةالخيرةإتحاف.ه

.م9991هـ/0241،الرياض،الوطندار،البوصيريإسماعيل

،المندوبسعيد:تحقيق،السيوطيالرحمنعبد،القرآنعلومفيالإتقان06

.م6991هـ/6141،لأولىا:الطبعة،بيروتالفكر،دار

أبيبنمحمد،والجهميةالمعطلةغزوعلىالإسلاميةالجيوشاجتماع07

هـ.0841/9881،الأولى:الطبعة،القاهرة،القيمابنمكتبة،القيمبنبكر

أبيبنمحمد،والجهميةالمعطلةغزوعلالإسلاميةالجيوشاجتماع08

.م9841هـ/4041،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،القيمبنبكر

ضحويبنخالدالأهواء،أهلمنوالتحذيرالهجرعلىالعلماءإجماع.9

.م0002هـ/1241،الأولى:الطبعةصنعاء،الآثار،دار،الظفيري

،القاهرة،الحديثدارحزم،بنأحمدبنعلي،الأحكامأصولفيالإحكام010

هـ.4041،لأولىا:لطبعةا
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سيد.د:تحقيق،الآمديمحمدبنعلي،الأحكامأصولفيالإحكام101

هـ.4041،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،الجميلي

.بيروت،المعرفةدار،الغزاليمحمدبنمحمد،الدينعلومإحياء.21

الأعلمي،المفيد،الشيخالنعمانبنمحمدبنمحمد،الاختصاص.13

هـ.2041،بيروت

قتيبةبنمسلمبناللهعبد،الجهميةعلىوالرداللفظفيالاختلاف.14

.م9851هـ/ا554،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الدينوري

تيمية،ابنمكتبة،الشنقيطيالأمينمحمد،والمناظرةالبحثآداب.15

.جدة،العلممكتبة؟القاهرة

تحقيق:،الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبد،ومناقبهالشافعيآداب.16

.م3052هـ/4241،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الخالقعبدالغنيعبد

تحقيق:،الوهابعبدبنمحمدعليها،الأحكامتدورقواعدأربع.17

،الرياضمطابع،حجابسيد.د؟بلتاجيمحمد.د،الروميزيدبنالعزيزعبد

لأولى.ا:الطبعة،الرياض

محمد،والنبواتوالمعادالتوحيدعلىالشرائعاتفاقإلىالثقاتإرشاد.18

العلمية،الكتبدارالناشر،بإشرافالعلماءمنجماعة:تحقيق،الشوكانيعليبن

.م4981هـ/4041،لأولىا:الطبعة،بيروت

الشوكاني،محمدبنعليبنمحمد،الأصولعلمتحقيقإلىالفحولإرشاد.91

.م2991هـ/2141،الأولى:الطبعة،بيروتالفكر،دار،البدريسعيدمحمد:تحقيق

محمدمحمود:تحقيق،الزمخشريعمربنمحمود،البلاغةأساس.2.

.م1991،القاهرة،المدنيمطبعةشاكر،

مكتبةالسقا،أحمد.د:تحقيق،الرازيعمربنمحمد،التقديسأساس.12

.م9861هـ/4061،القاهرة،الأزهريةالكليات

سالم،رشادمحمد.د:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،الاستقامة.22

هـ.0341،الأولى:الطبعة،الرياضسعود،بنمحمدالإمامجامعة
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محمد:عليهوعلقلهقدم،البيهقيالحسنبنأحمد،والصفاتالأسماء023

مصر.،الأزهريةالمكتبة،الكوثريزاهد

محمدبناللهعبد:تحقيق،البيهقيالحسينبنأحمد،والصفاتالأسماء402

الأولى.:الطبعة،جدة،السواديمكتبة،الحاشدي

بندرويشبنمحمد،المراتبمختلفةأحاديثفيالمطالبأسنى.25

الكتبدارعطا،القادرعبدمصطفى:تحقيق،الشافيالبيروتيالأسنويمحمد

.م9791هـ/8141،لأولىا:الطبعة،بيروت،العلمية

تحقيق:،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الصحابةتمييزفيالإصابة026

.2141/9921،الأولى:الطبعة،بيروت،الجيلدار،البجاويمحمدعلي

منعليهاوالرد،الصفاتفيمذهبهمالمبتدعةعلهابنيالتيالأصول027

الغرباءمكتة،صوفيعطامحمدبنالقادرعبد.د،تيميةابنالإسلامشيخكلام

.م9971هـ/1841،لأولىا:الطبعة،المنورةالمدينة،الأثرية

،استانبول،الإلهياتمدرسة،البغداديطاهربنالقاهرعبد،الدينأصول.28

.م9281هـ/1!لا46،الأولىالطبعة

.بيروت،المعرفةدار،السرخسيأحمدبنمحمد،السرخسيأصول.92

،الخرجالمنار،دار،الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمد،السنةأصول.3.

هـ.1141،الأولى:الطبعة

أكبرعلي:وتعليقتصحيح،الكلينييعقوببنمحمد،الكافيأصول.31

هـ.1388،الثالثة:الطبعة،طهران،الإسلاميةالكتبدار،الغفاري

،الجوزيابندار،عثيمينبنصالحبنمحمدالتفسير،فيأصول.32

.م2008/ـه1429،الدمام

دار،العثيمينمحمدبنصالحبنمحمد،الأصولعلممنالأصول033

هـ.2641،الجوزيابن

بنمحمدبنالأمينمحمد،بالقرآنالقرآنإيفاحفيالبيانأضواء.34

للطباعةالفكردار،والدراساتالبحوثمكتب:تحقيق،الشنقيطيالجكنيالمختار

.م5991هـ/5141،بيروت،لنشروا
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مؤسسة،الفوزانفوزانبنصالحالتوحيد،كتاببشرحالمستفيدإعانة.35

.م2502هـ/2341،الثالثة:الطبعة،الرسالة

مصر.،الكبرىالتجاريةالمكتبة،الشاطبيموسىبنإبراهيم،الاعتصام.36

الهلالي،عيدبنسليم:تحقيق،الشاطبيموسىبنإبراهيم،الاعتصام.37

هـ.1241،الأولى:الطبعة،الجيزة،عفانابندار

تحقيق:،البيهقيالحسينبنأحمدالرشاد،سبيلإلىوالهدايةالاعتقاد.38

هـ.1541،الأولى:الطبعة،بيروت،الجديدةالآفاقدار،الكاتبعصامأحمد

،الرازيعمربنمحمدالدينفخر،والمشركينالمسلمينفرقاعتقادات039

.م9781هـ/1398،القاهرة،الأزهريةالكلياتمكتبة

،الرازيعمربنمحمدالدينفخر،والمشركينالمسلمينفرقاعتقادات540

الرؤفعبدطه:تأليف،والمشركينالمسلمينفرقاعتقاداتإلىالأمينالمرشد:ومعه

.م9781هـ/1398،القاهرة،الأزهريةالكلياتمكتبة،الهواريمصطفىسعد؟

أحمدبنحافظ،المنصورةالناجيةالطائفةلاعتقادالمنشورةالسنةأعلام.14

الطبعة:جدة،،السواديمكتبة،الشلبيالنصرأبومصطفى:وتعليقتخريج،الحكمي

.م9881هـ/8541،الثانية

تحقيق:،القيمبنبكرأبيبنمحمد،العالمينربعنالموقعينإعلام.42

.م9731،بيروت،الجيلدارسعد،الرؤوفعبدطه

الطبعة:،بيروت،للملايينالعلمدار،الزركليالدينخير،الأعلام043

.م9951،عشرةالحادية

تحقيق:،القيمبنبكرأبيبنمحمد،الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة.44

.م9751هـ/1395،بيروت،المعرفةدار،الثانية:الطبعة،الفقيحامدمحمد

سليمانمحمد.د،الشرعيةالأحكامعلىودلالتها"!فهالرسولأفعال.45

هـ.أ424،السادسة:الطبعة،الرسالةمؤسسةالأشقر،

الطبعة:،بيروت،الكتبعالم،القطاعابنالسعديجعفربنعلي،الأفعال640

.م9831هـ/3041،لأولىا
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ومكتبةدار،الغزاليمحمدبنمحمدبنمحمدالاعتقاد،فيالاقتصاد.47

.م9391،لأولىا:الطبعة،لبنان،الهلال

الحليمعبدبنأحمد،الجحيمأصحابلمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء480

؟الرياضالرشد،مكتبة،العقلعبدالكريمبنعرد.نا:وتعليقتحقيق،تيميةابن

.م9961هـ/1741،الخامسة:الطبعة،الرياض،والتوزيعللنشرالرياضشركة

اليحصبي،عياضبنموسىبنعياض،مسلمبفوائدالمعلمإكمال.49

.م9891هـ/9141،الأولى:الطبعة،المنصورةالوفاء،دار،إسماعيليحمى:تحقيق

بنعياضالقاضي،السماعوتقييدالروايةأصولمعرفةإلىالإلماع050

العتيقة،المكتبة؟القاهرة،التراثدارصقر،أحمدالسيد:تحقيق،اليحصبيموسى

.م0971هـ/9371،لأولىا:الطبعة،تونس

دمشق،،البينة،الحسنىمكىخلدون.د،الجفريالحبيبأيهاأينإلى.15

.م5720/ـه1428،الثانية:الطبعة

،بيروتالوفاء،مؤسسة،الطوسيالحسنبنمحمد،الطوسيالشيخأمالي.52

هـ.1041،الثانية:الطبعة

بالشيخالملقبالبغداديالنعمانبنمحمدبنمحمدعبدالله،الأمالي053

المدرسينجماعةمنشورات،الغفارياكبرعلىولياستادالحسين:تحقيقالمفيد،

قم.العلميةالحوزةفي

بنعلي.د:تحقيق،الأصبهانينعيمأبو،الرافضةعلىوالردالإمامة054

الثالثة،:الطبعة،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،الفقيهيناصربنمحمد

.م1994أهـ/415

الخيرأبيبنيحيىالأشرار،القدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصار.55

الطبعة:،الرياض،السلفأضواء،الخلفالعزيزعبدبنسعود:تحقيق،العمراني

.م9991،لأولىا

اعتنى،الأندلسيالبرعبدبنيوسفالفقهاء،الثلاثةالائمةفضائلفيالانتقاء.56

هـ.1741،الأولى:الطبعة،حلب،الإسلاميةالمطبوعاتمكتب،غدةأبوعبدالفتاح:به
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إبراهيمبنعبدالكريم،والأوائلالأواخرمعرفةفيالكاملالإنسان057

هـ.6131،الأولى:الطبعة،المصريةالأزهريةالمطبعة،الجيلي

إبراهيمبنعبدالكريم،والأوائلالأواخرمعرفةفيالكاملالإنسان058

الأولى،:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارعويضه،صلاح:تحقيق،الجيلي

.م9971هـ/1841

محمدوالألطاف،الكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفيالإنصاف059

البدر.عبدالمحسنبنعبدالرزاق:تحقيق،الصنعانيالأميرإسماعيلابن

تحقيق:،القرافيالصنهاجيإدرش!بنأحمد،الفروقأنواءفيالبروقأنوار.6.

.م9981هـ/1841،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارالمنصور،خليل

تحقيق:،البيضاويعمربناللهعبد،التأويلوأسرارالتنزيلأنوار.61

.م9961هـ/6141،بيروتالفكر،دار،حسونةالقادرعبد

الشعراني،الوهابعبد،الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار062

،بيروت،المعارفمكتبة،الشافعيمحمدالسيدسرور،الباقيعبدطه:تحقيق

.م9881هـ/8541

،جابشركتمطبعة،الجزائريالموسوياللهنعمة،النعمانيةالأنوار063

تبريز.

بنعبدالله،(السالكضياء:)ومعهمالكابنألفيةإلىالمسالكأوضح.64

النجار.عبدالعزيزمحمد:تعليق،الأنصاريهشامبنيوسف

الوزير،ابناليمانيالمرتضىنصربنمحمد،الخلقعلىالحقإيثار.65

.م9871،الثانية:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار

بهيجالشيخ:تحقيق،القزوينيالخطيب،البلاغةعلومفيالإيضاح066

.م9981هـ/9141،الرابعة:الطبعة،بيروت،العلومإحياءدار،غزاوي

تقديم:،الحسنيعجيبةبنمحمدبنأحمد،الحكمشرحفيالهممإيقاظ.67

.هرةلقاا،لمعارفادار،للهاحسبحمدأمحمد

دار،بالفلانيالشهيرنوحبنمحمدبنعصالحالأبصار،أوليهممإيقاظ.68

هـ.9831،بيروت،المعرفة
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الدينناصرمحمد:تحقيقعبيد،أبوالهرويسلآمبنالقاسم،الإيمان069

.م9831هـ/0341،الثانية:الطبعة،دمشق؟بيروت،الإسلاميالمكتب،الألباني

فضل:كتاب)ضمن"الإسلاميينمقالات"منالمعتزلةذكرباب.7.

الكعبي،البلخيمحمودبنأحمدبنالثهعبدالقاسمأبو،(المعتزلةوطبقاتالاعتزال

.م4971هـ/1393،تونس،التونسيةالدارسيد،فؤاد:تحقيق

شامة،أبوإسماعيلبنالرحمنعبد،والحوادثالبدعإنكارعلىالباعث071

.م9781هـ/1398،لأولىا:الطبعة،القاهرة،الهدىدارعنبر،أحمدعثمان:تحقيق

،بيروت،العربيالتراثإحياءالوفاء،دار،المجلسيالأنوار،بحار.72

هـ.5341،الثالثة:الطبعة

الزركشي،الثهعبدبنبهادربنمحمد،الفقهأصولفيالمحيطالبحر073

الكتبدارتامر،محمدمحمد.د:عليهوعلقأحاديثهوخرجنصوصهضبط

.م5002هـ/1241،الأولى:الطبعة،بيروت،العلمية

عادل:تحقيق،الأندلسيحيانأبويوسفبنمحمد،المحيطالبحر074

الطبعة:،بيروت،العلميةالكتبدار،معوضمحمدعليالموجود،عبدأحمد

.م2001هـ/1422الأولمط،

عبدالعزيزهشام:تحقيق،القيمبنبكرأبيبنمحمدالفوائد،بدائع.75

مكةالباز،مصطفىنزارمكتبةأحمد،أشرف؟العدويعبدالحميدعادلعطا؟

.م9961هـ/6141،الأولى:الطبعة،المكرمة

مكتبة،الفداءأبوالقرشيكثيربنعمربنإسماعيل،والنهايةالبداية076

.بيروت،المعارف

الش!كاني،عليبنمحمد،السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر077

.بيروت،المعرفةدار

عمرالكبير،الشرحفيالواقعةوالأثارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدر078

الغيط؟أبومصطفى:تحقيق،الملقنبابنالمعروفالأنصاريأحمدبنعليابن

هـ5241،لأولىا:الطبعة،الرياض،الهجرةدار،كمالبنياسر،سليمانبناللهعبد
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محمد:تحقيق،الأندلسيالقرطبيوضاحبنمحمدعنها،والنهيالبدع079

.م0991هـ/1141،لأولىا:الطبعة،القاهرةالصفا،دار،دهمانأحمد

مطبعة،مرزوقبنحامدأبو،المخالفينعقائدمنالأشعريينبراءة.8.

.م9681هـ/1388،دمشق،العلم

أبوالجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبد،الفقهأصولفيالبرهان081

الطبعة:،المنصورةالوفاء،دار،الديبمحمودعبدالعظيم.د:تحقيق،المعالي

هـ.8141،الرابعة

تحقيق:،الزركشياللهعبدبنبهادربنمحمد،القرآنعلومفيالبرهان082

هـ.1139،بيروت،المعرفةدار،إبراهيمالفضلأبومحمد

تحقيق:السكسكي،منصوربنعباس،الأديانأهلعقائدمعرفةفيالبرهان083

.م9881هـ/0841،الأولى:الطبعةالزرقاء،المنار،مكتبة،العموشعليبسام.د

سليمانموسى.د:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالمرتاد،بغية.84

هـ.8041،الأولى:الطبعة،والحكمالعلوممكتبة،الدويش

صحيحمختصر)شرحعليهاماولهامابمعرفةوتحليهاالنفوسبهجة.85

هـ.1353،لأولىا:الطبعة،الأندلسيجمرةأبىبناللهعبد،(البخاري

بنالحليمعبدأحمد،الكلاميةبدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيان.86

المكرمة،مكة،الحكومةمطبعة،قاسمبنالرحمنعبدبنمحمد:تحقيق،تيمية

هـ.أ392،الأولى:الطبعة

،الزبيديالحسينيمرتضىمحمد،القاموسجواهرمنالعروستاج.87

الهداية.دار،المحققينمنمجموعة:تحقيق

عثمانبنأحمدبنمحمد،والأعلامالمشاهيرووفياتالإسلامتاريخ.88

الأولى،:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،السلامعبدعمر.د:تحقيق،الذهبي

.م9871هـ/7041

مصطفىعلي،المسلمينعندالكلامعلمونشأةالإسلاميةالفرقتاريخ.89

.م9851،الثانية:الطبعة،المصريةالأنجلومكتبة،الغرابي
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.م9871،العربيالفكردار،زهرةأبومحمد،الإسلاميةالمذاهبتاريخ.9.

محب:تحقيقعساكر،بناللههبةبنالحسنبنعلي،دمشقتاريخ.91

.م9951،بيروتالفكر،دار،غرامةبنعمرسعيدأبيالدين

تحقيق:،الدينوريقتيبةبنمسلمبنعبدالله،الحديثمختلفتأويل.92

.م9721هـ/1393،بيروت،الجيلدارالنجار،زهريمحمد

الثالثة،:الطبعة،الاعتصامدار،أيوبحسن،الإسلاميةالعقائدتبسيط.93

.م9781هـ/1398

،الفيروزآبادييوسفبنعليبنإبراهيم،الفقهأصولفيالتبصرة094

هـ.0341،الأولى:الطبعة،دمشقالفكر،دارهيتو،حسنمحمد.د:تحقيق

المظفرأبو،الهالكينالفرقعنالناجيةالفرقةوتمييزالدينفيالتبصير095

الكتب،عالم،الحوتيوسفكمال:تحقيق)شهفور(،الإسفرايينيمحمدبنطاهر

.م9831هـ/3541،لأولىا:الطبعة،بيروت

المكتبة،الأصفهانيالديباجيأحمد،الشيعةتصانيفإلىالذريعةتبويب.96

.ش2531هـ/.ق3931،لأولىا:الطبعة،طهران،لإسلاميةا

تحقيق:،المصريالهائممحمدبنأحمد،القرآنغريبتفسيرفيالتبيان097

.م9921هـ/2141،لأولىا:الطبعةمصر،بطنطا،للتراثالصحابةدارأنور،فتحي

أحمد.د:وتعليقتحقيق،المقريزيعليبنأحمدالمفيد،التوحيدتجريد.98

.القاهرةللنشر،الكتابمركز،الجميليالسيد.د؟السايح

الردود(،مجموعة)ضمنالتفسير،فيالصابونيمختصراتمنالتحذير990

هـ.4141،لأولىا:الطبعة،الرياض،العاصمةدارزيد،أبوبكربناللهعبد

طارق:تحقيق،الشوكانيعليبنمحمد،السلفمذاهبفيالتحف0001

.م9881هـ/8041،الثانية:الطبعة،بيروت،الهجرةدارالسعود،

،مهديآلمهديبنفالح،التدمريةالرسالةشرحالمهديةالتحفة1001

هـ.5041،الثانية:الطبعة،الرياض،الحرمينمكتبة
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،الجوزيبنمحمدبنعليبنعبدالرحمن،الخلافأحاديثفيالتحقيق2010

الأولى،:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،السعدنيالحميدعبدمسعد:تحقيق

،للزمخشريالكشافتفسيرفيالواقعةوالآثارالأحاديثتخريج.531

دارالسعد،الرحمنعبدبناللهعبد:تحقيق،الزيلعيمحمدبنيوسفبناللهعبد

هـ.4141،الأولى:الطبعة،الرياض،خزيمةابن

تيمية=بنعبدالحليمبنأحمد،(الفتاوىمجموع:)ضمنالتدمرية4001

.الفتاوىمجموع

الأنصاريأحمدبنعليبنعمر،المنهاجأحاديثإلىالمحتاجتذكرة.501

الإسلامي،المكتب،السلفيالمجيدعبدحمدي:تحقيق،الملقنبابنالمعروف

.م4991،لأولىا:الطبعة،بيروت

الفتنيالهنديعليبنطاهرمحمد،الموضوعاتتذكرة.651

،الكلاباذيإبراهيمبنإسحاقبنمحمد،التصوفأهللمذهبالتعرف7010

.م6002هـ/7241،لثانيةا:لطبعةا،بيروت،صادردار

.(للغزاليالدينعلومإحياءبكتاب)ملحقلإحياءابفضائللأحياءاتعريف.801

،الأبياريإبراهيم:تحقيق،الجرجانيعليبنمحمدبنعلي،التعريفات9010

.5541،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار

،الرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد،حاتمأبيابنتفسير.110

صيدا.،العصريةالمكتبة،الطيبمحمدأسعد:تحقيق

تحقيق:،زمنينأبيبنالثهعبدبنمحمد،زمنينأبيابنتفسير.111

الطبعة:،القاهرة،الحديثةالفاروقالكنز،مصطفىبنمحمد؟عكاشةبنحسين

.م0220هـ/1423،الأولى

،بيروتالفكر،داركثير،بنعمربنإسماعيل،العظيمالقرآنتفسير.211

هـ.1041
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الكاظم،محمد:تحقيق،الكوفيإبراهيمبنفرات،الكوفيفراتتفسير.131

الثانية.:الطبعة،إيرانوالنشر،الطباعةمؤسسة

محمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع)ضمنالتدمريةتقريب.411

دار،السليمانناصربنفهد:وترتيبجمع،(العقيدةفتاوى،العثيمينصالحابن

.م9961هـ/6141،الأولى:الطبعة،الرياض،الجريسيمؤسسة؟الرياضالثريا،

عادل:بعناية،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،التهذيبتقريب.115

.م9961هـ/6141،لأولىا:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسةمرشد،

دراسة،الحنبليحاجأميرابنمحمدبنمحمدوالتحبير،التقرير0116

الأولى،:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارعمر،محمدمحمودعبدالله:وخقيق

.م1999/ـه1419

،بيروتالفكر،دار،الحاجأميرابن،الأصولعلمفيوالتحريرالتقرير1710

.م1996هـ/1417

السيد.د:تحقيق،الجوزيبنعليبنالرحمنعبد،إبليستلبيس.118

.5041/9851،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،الجميلي

بنعليبنأحمدالكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص9101

.م9891هـ/ا914،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،العسقلانيحجر

بناللهعبدبنيوسفوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد5012

،البكريالكبيرعبدمحمد؟العلويأحمدبنمصطفى:تحقيق،النمريالبرعبد

هـ.1387،المغرب،الإسلاميةوالشؤونالأوقافعموموزارة

الرحمنعبدبنأحمدبنمحمد،والبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه1210

،للتراثالأزهريةالمكتبة،الكوثريالحسنبنزاهدمحمد:تحقيق،الملطي

.م9771،الثانية:الطبعة،القاهرة

سالمبنالمجيدعبد،الإسلامفيذلكوحكموالمنجمونالتنجيم0122

.م9981هـ/9141،الثانية:الطبعة،الرياض،السلفأضواء،المشعبي
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يحيىبنعبدالرحمن،الأباطيلمنالكوثريتأنيبفيوردلماالتنكيل2310

الكتبدار،حمزةعبدالرزاقمحمد؟الألبانيالدينناصرمحمد:تحقيق،المعلمي

.القاهرة،السلفية

إبراهيمباعتناء:،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،التهذيبتهذيب.124

.م6991هـ/6141،لأولىا:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسةمرشد،عادل؟الزيبق

مرعب،عوضمحمد:تحقيق،الأزهريأحمدبنمحمد،اللغةتهذيب.521

.م1002،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار

المكتبة،الجزائريصالحبنطاهرالأثر،أصولإلىالنظرتوجيه.126

.المنورةالمدينة،العلمية

ونسقها:بينهاآلف،الألبانيالدينناصرمحمد،وأحكامهأنواعهالتوسل2710

الثالثة.الطبعة،الإسلاميالمكتب،العباسيعيدمحمد

المجموعة)ضمنالناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافيةتوضيح.281

بنصالحمركز،السعديناصربنالرحمنعبد،(سعديابنلمؤلفاتالكاملة

.م9921هـ/1241،الثانية:الطبعة،عنيزة،الثقافيصالح

أوليوتذكرةالعراقأهلجوابفيالخلاقتوحيدعنالتوضيح0129

بنمحمدبنعبداللهبنسليمان،الوهابعبدبنمحمدالشيخطريقةفيالألباب

.م9841هـ/4541،الأولى:الطبعة،الرياض،طيبةدار،الوهابعبد

تحقيق:،المناويالرؤوفعبدمحمد،الضعاريفمهماتعلالشوقيف0130

هـ.0141،الأولى:الطبعة،بيروتالمعاصر،الفكردار،الدايةرضوانمحمد.د

بناللهعبدبنسليمانالتوحيد،كتابشرحفيالحميدالعزيزتيسير.131

،بيروت،الاسلاميالمكتب،الشاويشزهير:وتحقيقدراسة،عبدالوهاببنمحمد

.م2052هـ/3241،لأولىا:الطبعة،دمشق

ناصربنالرحمنعبد،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير.132

.م0002هـ/1421،بيروت،الرسالةمؤسسة،السعدي
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المجموعة)ضمن،القرآنتفسيرخلاصةفيالمناناللطيفتيسير.133

بنصالحمركز،السعديناصربنعبدالرحمن،(سعديابنلمؤلفاتالكاملة

.م9921هـ/2141،الثانية:الطبعة،عنيزة،الثقافيصالح

طبعة:عنمصورة)طبعةالفكردارالبستي،حبانبنمحمد،الثقات0134

الأولى،:الطبعة،الدكنآبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرةمجلسمطبعة

.(م9831هـ/3041

الفكر،دار،الطبريجريربنمحمد،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع.135

هـ.5041،بيروت

الرحمنعبد،الكلمجوامعمنحديثاخمسينشرحفيوالحكمالعلومجامع.136

هـ.8041،لأولىا:الطبعة،بيروت،المعرفةدار،الحنبليرجببنأحمدابن

الكتبدار،النمريالبرعبدبنيوسف،وفضلهالعلمبيانجامع.137

هـ.1398،بيروت،العلمية

تحقيق:،القرطبيبكرأبيبنأحمدبنمحمد،القرآنلأحكامالجامع1380

هـ.ا372،الثانية:الطبعة،القاهرة،الشعبدار،البردونيالعليمعبدأحمد

بعلبكي،منيررمزي:تحقيقدريد،بنالحسنبنمحمد،اللغةجمهرة.139

لأولى.ا:الطبعة

لوح،أحمدمحمد.د،الإسلاميةالعقيدةعلىالفاسدالتأويلجناية.أ54

.م9971هـ/أ184،الأولى:الطبعةالخبر،،عفانابندار

عبدبنالحليمعبدأحمد،المسيحدينبدلطلمنالصحيحالجواب0141

مصر.،المدنيمطبعة،المدنيصبحسيدعلي:تحقيق،تيميةبنالسلام

دار،القيمبنبكرأبيبنمحمد،الأفراحبلادإلىالأرواححادي.142

.بيروت،العلميةالكتب

دار،القيمبنبكرأبيبنمحمدداود،أبيسننعلىالقيمابنحاشية.431

هـ.أ514،الثانية:الطبعة،بيروت،العلميةالكتب

،السنديعبدالهاديبنالديننور،ماجهابنسننعلىالسنديحاشية.441

.م9971هـ/أ184،الثانية:الطبعة،بيروت،المعرفةدارشيحا،مأمونخليل:تحقيق
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التيميالفضلبنمحمدابنإسماعيل،المحجةبيانفيالحجة0145

الثانية،:الطبعة،الرياض،الرايةدار،المدخليربيعبنمحمد:تحقيق،الأصبهاني

.م1999/ـه1419

تحقيق:،الرازيالمختاربنالمظفربنمحمدبنأحمد،القرآنحجج.461

.م9821هـ/2041،الثانية:الطبعة،بيروت،العربيالرائددار،المحمصانيعمرأحمد

،الأنصاريزكريابنمحمدبنزكريا،الدقيقةوالتعريفاتالأنيقةالحدود4710

هـ.1141،الأولى:الطبعة،بيروتالمعاصر،الفكردار،المباركمازن.د:تحقيق

هـ.9041،الخليليحمدبنأحمد،الدامغالحق4810

المدخلي،ربيعمحمد.د،اللهأفعالفيوالتعليلالحكمة9410

.الكبرىالإسلاميةالمكتبة،الخميني،الإسلاميةالحكومة0510

الأصبهاني،عبداللهبنأحمدنعيمأبوالأصفياء،وطبقاتالأولياءحلية.151

.م9851هـ/5041،الرابعة:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار

بنعبدالعزيز،القرآنبخلققالمنعلالردفيالاعتذاروالحيدة0152

العلوممكتبة،الفقيهيناصربنمحمدبنعلي.د:عليهوعلقحققه،الكنانييحمى

.المنورةالمدينة،والحكم

تحقيق:،الترمذيالحكيمالحسنبنعليبنمحمدالأولياء،ختم.ا53

.بيروت،الكاثوليكيةالمطبعة،يحيىإسماعيلعثمان

شرفبنيحيى،الإسلاموقواعدالسننمهماتفيالأحكامخلاصة.451

،بيروت،الرسالةمؤسسة،الجملإسماعيلحسين:أحاديثهوخرجحققه،النووي

.م1997هـ/1418،الأولى:الطبعة

تحقيق:،البخاريإسماعيلبنإبراهيمبنمحمدالعباد،أفعالخلق.551

.م9781هـ/1398،الرياض،السعوديةالمعارفدار،عميرةعبدالرحمن.د

،بيروتالفكر،دار،السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبدالمنثور،الدر5610

.م1993

تحقيق:،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،والنقلالعقلتعارضدرء.157

.م9971هـ/1741،بيروت،العلميةالكتبدار،عبدالرحمناللطيفعبد
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؟القاهرةحزم،ابندارنظير،إلهيإحسان،التصوففيدراسات.158

.م0802هـ/2941،الأولى:الطبعة،الرياض،السلامبيتمكتبة

أحمد.د،(والشيعة)الخوارجالمسلمينتاريخفيالفرقعندراسة.159

،الرياض،الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزجلي،أحمدمحمد

.م9881هـ/8041،الثانية:الطبعة

ناصرأحمد.د:تحقيقحزم،بنأحمدبنعلي،اعتقادهيجبفيماالدرة0610

الأولى،:الطبعةمصر،،المدنيمطبعة،موسىالزحمنعبدسعيد.دالحمد،

.م9881هـ/8541

العسقلاني،حجربنعليبنأحمد،الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر1610

أباد،حيدر،العثمانيةالمعارفدائرةمجلسعبدالمعيد،محمد:مراقبة/تحقيق

.1972هـ/1392،الثانية:الطبعة

بنالنبيعبد،الفنوناصطلاحاتفيالعلومجامعأوالعلماءدستور.162

الكتبدار،فحصهانيحسن:الفارسيةعباراتهعربنكري،الأحمدالرسولعبد

.م0002هـ/1241،لأولىا:الطبع!،لبنان،العلمية

الشنقيطي،الأمينمحمد،الكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفع.163

هـ0421،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالتاريخمؤسسة،السلامعبدعمربه2اعتنى

السيدمحمد.د:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالتفسير،دقائق.م64

هـ.4041،الثانية:الطبعة،دمشق،القرآنعلوممؤسسةالجليند،

الدكتور/:تحقيق،البيهقيعليبنالحسينبنأحمد،النبوةدلائل.165

الأولى،:الطبعة،للتراثالرياندار؟العلميةالكتبدارقلعجى،المعطىعبد

.م9881هـ/8041

بنعليبنإبراهيم،المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج6610

.بيروت،العلميةالكتبدار،المالكياليعمريفرحونبنمحمد

هـ.7513،القاهرة،التراثمكتبة،خانحسنصديق،الخالصالدين6710
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اللهعبد،والمبتدعينللسنةالمخالفةوسبعينالثنتينالفرقمذاهبذكر.681

المدينة،البخاريدار،الدويشسليمانبنموسى.د:تحقيق،اليافيأسعدابن

هـ.0141،لأولىا:الطبعة،بريدة،المنورة

بنبدر:تحقيق،المقدسيقدامةبنأحمدبناللهعبد،التأويلذم.169

هـ.6541،لأولىا:لطبعةا،لكويتا،لسلفيةاارلدا،لبدراللهاعبد

تحقيق:،الهرويالأنصاريمحمدبناللهعبد،وأهلهالكلامذم.175

هـ1841،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،الشبلالعزيزعبدالرحمنعبد

.م1998/

العتيبي،رفاعبنسهل.د،والمخالفينوالجماعةالسنةأهلعندالرؤى1710

.م9002هـ/0431،لأولىا:الطبعة،الرياض،أشبيلياكنوز

علي.د.أ،الدامغبالحقالمسمىالخليليكتابعلىالبالغالقويمالرد1720

النبوية.المدينةالمآثر،دار،الفقيهيناصرمحمدابن

عبدالرحمن:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،الأخنائيعلىالرد1730

.القاهرة،السلفيةالمطبعة،المعلمييحيىابن

اللهعبد:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،البكريعلىالرد0174

هـ.1741،الأولى:الطبعة،الرياض،الوطندار،السهلي

بدر:وتخريجتقديم،الدارميسعيدبنعثمان،الجهميةعلىالرد0175

.م9951هـ/6141،الثانية:الطبعة،الكويتالأثير،ابندارالبدر،

محمد:تحقيق،الشيبانيحنبلبنأحمد،والجهميةالزنادقةعلىالرد0176

هـ.أ393،القاهرة،السلفيةالمطبعةراشد،حسن

الردود(،مجموعة)ضمنالإسلامأصولمنالمخالفعلىالرد0177

هـ.4141،لأولىا:الطبعة،الرياض،العاصمةدارزيد،أبوبكربنعبدالله

.بيروت،المعرفةدار،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،المنطقيينعلىالرد1780

أحمدبنمحمد.د،الصوفيةوأباطيلحججدحضفيالعلميةالردود1790

.م0302هـ/4241،الأولى:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبةالجوير،
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منها،السلفوموقفوالبدعوالافتراقالأهواءفيودراساترسائل.180

هـ4231،الثانية:الطبعة،الرياض،الوطندار،العقلعبدالكريمبنناضرد201

وزارة،لأولى:الطبعة،الدهلويالغنيعبدبنإسماعيلالتوحيد،رسالة.م81

هـ.1741،السعوديةالعربيةالمملكةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤون

تحقيق:،القاسمأبوالقشيريهوزانبنعبدالكريم،القشيريةالرسالة1820

الحديثة.الكتبدار،الشريفبنمحمودمحمود؟عبدالحليم.د

عبيداللهللدبوسي(،النظرتأسيس:بكتاب)ملحقةالأصولفيرسالة.183

الكلياتمكتبة،بيروت،زيدونابندار،القبانيمصطفى:تحقيق،الكرخيالحسينابن

.لقاهرةا،هريةزلأا

هـ1358شاكر،محمدأحمد:تحقيق،الشافعيإدرش!بنمحمد،الرسالة4810

.م9391/

الألوسي،محمود،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح.185

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار

،بيروت،العلميةالكتبدار،القيمبنبكرأبيبنمحمد،الروح0186

.م1975هـ/1395

تحقيق:،المقدسيقدامةبنأحمدبناللهعبدالمناظر،وجنةالناظرروضة.871

هـ1314،الأولى:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة،النملةعليبنالكريمعبد.د

.م9931/

الإسلامية،دارالكتب،الكلينييعقوببنمحمد،الكافيمنالروضة1880

هـ.5371،الخامسة:الطبعة

،(سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعة)ضمنالناضرةالرياض0189

.م9921هـ/2141،الثانية:الطبعة،عنيزة،الثقافيصالحبنصالحمركز

المكتب،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالتفسير،علمفيالمسيرزاد.091

هـ.4041،الثالثة:الطبعة،بيروت،لإسلاميا
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تحقيق:،الأزهريأحمدبنمحمد،الشافيألفاظغريبفيالزاهر9110

الأولى،:الطبعة،الكويت،الإسلاميةوالشئونالأوقافوزارة،الألفيجبرمحمد.د

هـ.1399

تحقيق:،الأنباريالقاسمبنمحمد،الناسكلماتمعانيفيالزاهر9201

.م9921هـ/2141،لأولىا:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،صالححاتم.د

منعدد،الألبانيالدينناصرمحمد،الصحيحةالأحاديثسلسلة.193

الناشرين.

منعدد،الألبانيالدينناصرمحمد،الضعيفةالأحاديثسلسلة.194

الناشرين.

الزهراني،عطية.د:تحقيق،الخلالهارونبنمحمدبنأحمد،السنة9510

.9891هـ/5141،لأولىا:الطبعة،الرياض،الرايةدار

القحطاني،سالمسعيدمحمد.د:تحقيق،حنبلبنأحمدبناللهعبد،السنة9610

هـ.6041،الأولى:الطبعة،الدمام،القيمابندار

المكتب،السباعيمصطفى.د،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة9710

هـ.1396،الثالثة:الطبعة،بيروت،لإسلاميا

دارحميد،آلاللهعبدبنسعد.د:تحقيقمنصور،بنسعيد،السنن0198

هـ.4141،الأولى:الطبعة،الرياض،العصيمي

الدولية،الأفكاربيتداود،أبوالسجستانيالأشعثبنسليمان،السنن9910

.عضان

زمرلي؟أحمدفواز:تحقيق،الدارميالرحمنعبدبنعبدالله،السنن5502

هـ.7541،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،السبعخالد

المدني،هاشماللهعبدالسيد:تحقيق،الدارقطنيعمربنعلي،السنن1502

.م6691هـ/3861،بيروت،المعرفةدار

.عخان،الدوليةالأفكاربيت،الترمذيعيسىبنمحمد،السنن2002
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دارشيحا،خليل:تحقيق،القزوينيماجهبنيزيدبنمحمد،السنن0302

.م9971هـ/8141،الثانية:الطبعة،بيروت،المعرفة

شعيب:تحقيق،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالنبلاء،أعلامسير.402

التاسعة،:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الباحثينمنمجموعة؟الأرناؤوط

هـ.1413

طه:تحقيق،الحميريأيوببنهشامبنعبدالملك،النبويةالسيرة5002

هـ.1141،الأولى:الطبعة،بيروت،الجيلدارسعد،الرؤوفعبد

علي،(القيمابننونيةعلى)الردزفيلابنعلىالردفيالصقيلالسيف6002

بنزاهدلمحمدالقيمابننونيةعلالردتكملة:ومعه،السبكيالكافيعبدابن

.م9371هـ/1356،الأولىالطبعةمصر،،السعادةمطبعة،الكوثريالحسن

مزروعة،محمدمحمودد.أ،النبويةالسنةحولالقرآنيينشبهات.207

الشؤونوزارة،المنورةبالمدينةالشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

والإرشاد.والدعوةوالأوقافالإسلامية

لطباعةفهدالملكمجمعمحمود،معلمعثمان.د،القرآنيينشبهات.082

والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارة،المنورةبالمدينةالشريفالمصحف

.درشالإوا

الإسلاميةالشئونوزارة،عفيفيالرزاقعبد،السنةحولشبهات.592

هـ.5241،الأولى:الطبعةوالإرشاد،والدعوةلأوقافوا

الكريمتيسيرمنالخامسبالجزء)ملحقالحسنىاللهأسماءشرح.521

،عنيزة،الثقافيصالحبنصالحمركز،السعديناصربنالرحمنعبد،(الرحمن

.م1992هـ/1412،الثانية:الطبعة

منصوربنالحسنبناللههبة،والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح.112

هـ.2041،الرياض،طيبةدار،حمدانسعدأحمد.د:تحقيق،اللالكائي

تحقيق:أحمد،بنالجبارعبدالقاضي،الخمسةالأصولشرح.212

.م9961هـ/أ614،الثالثة:الطبعة،وهبةمكتبة،عثمانالكريمعبد.د
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بنإبراهيمأحمد،المغربيالتلمسانيمدينلأبيالغوثيةالحكمشرح.132

.م8502هـ/4281،الأولى:الطبعة،القاهرة،العربيةالآفاقدار،الصديقيعلان

محمد.د:تحقيق،البربهاريخلفبنعليبنالحسن،السنةشرح.214

هـ.8841،الأولى:،الطبعةالدمام،القيمابندار،القحطانيسالمسعيد

؟الأرناؤوطشعيب:تحقيق،البغويمسعودبنالحسين،السنةشرح.512

هـ0341،الثانية:الطبعة،بيروت،دمشق،الإسلاميالمكتب،الشاويشزهيرمحمد

.م9831/

إبراهيم:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،الأصفهانيةالعقيدةشرح.612

هـ.5141،الرياضالرشد،مكتبة،الأولى:الطبعة،سعيداي

الإسلامي،المكتب،الحنفيالعزأبيابنالطحاوية،العقيدةشرح.217

هـ.1139،الرابعة:الطبعة،بيروت

العثيمين،الصالحمحمد،تيميةابنالإسلاملشيخالواسطيةالعقيدةشرح.182

هـ.1741،الرابعة:الطبعة،الدمام،الجوزيابندار،الصميلسعد:وعنايةتخريج

،هراسخليلمحمد،تيميةابنالإسلاملشيخالواسطيةالعقيدةشرح.912

الأولى،:الطبعةوالإرشاد،والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسة

.م1992هـ،1413

الحنبلي،الفتوحيالنجارابنأحمدبنمحمدالمنير،الكوكبشرح.022

.م5981هـ/0541،دمشقالفكر،دار،الزحيليمحمد.د؟حمادنزيه.د:تحقيق

البكريبطالبنالملكعبدبنخلفبنعلي،البخاريصحيحشرح.122

هـ2341،الثانية:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة،إبراهيمبنياسر:تحقيق،القرطبي

.م0302/

العلمية،الكتبدار،النوويشرفبنيحيى،مسلمصحيحشرح.222

.م9811هـ/1041،بيروت

دراسة،الشيخآل!إبراهيمبنمحمد،الشبهاتكشفكتابشرح.223

بنالرحمنعبدبنمحمدنفقةعلىطبع،قاسمبنالرحمنعبدبنمحمد:وتحقيق

هـ.9141،لأولم!ا:الطبعة،قاسم
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،الطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأبوالآثار،مشكلشرح.224

هـ0841،الأولى:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسةالأرنؤوط،شعيب:تحقيق

.م9871/

له:وقدمحققه،الطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدالآثار،معانيشرح.522

وأحاديثه:وأبوابهكتبهورقمراجعه،الحقجادسيدمحمدالنجار؟زهريمحمد

.م9941هـ/4141،الأولى:الطبعة،الكتبعالم،المرعشليعبدالرحمنيوسفد

عبيدالله،(الصغرى)الإبانةوالديانةالسنةأصولعلىوالإبانةالشرح0226

والحكم،العلوممكتبة،معطينعسانرضا:تحقيق،العكبريبطةبنمحمدابن

.م2002هـ/2341،لأولىا:الطبعةسوريا،،والحكمالعلومدار؟المدينة

قحقيق:،البغداديالخطيبعليبنأحمد،الحديثأصحابشرف.227

النبوية.السنةإحياءدار،اوغليسعيدمحمد.د

عمربناللهعبد.د:تحقيقالآجري،الحسينبنمحمد،الشريعة0228

.م9991هـ/0421،الثانية:الطبعة،الرياض،الوطندار،الدميجي

السعيدمحمد:تحقيق،البيهقيالحسينبنأحمد،الإيمانشعب.229

هـ.5141،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،بسيوني

الكتبدار،اليحصبيعياضالقاضي،المصطفىحقوقبتعريفالشفا0023

هـ.5041،بيروت،لعلميةا

بنمحمد،والتعليلوالحكمةوالقدرالقفماءمسائلفيالعليلشفاء.231

هـ.1398،بيروتالفكر،دار،الحلبيالدينبدرمحمد:تحقيق،القيمبنبكرأبي

الرزاقعبدد.أ،العقيدةتوضيحفيوجهودهسعديبنعبدالرحمنالشيخ0232

.م0991هـ/ا114،الأولى:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبةالعباد،المحسنعبدابن

الطبعة:،لندنالفجر،مؤسسة،التيجانيمحمد،السنةأهلهمالشيعة0233

هـ.2341،العاشرة

يحمية،بنالحليمعبدبنأحمدالرسولى،شاتمعلىالمسلولالصارم0234

حزم،ابندار،شودريأحمدكبيرمحمد؟الحلوانيعمراللهعبدمحمد:تحقيق

هـ.1741،بيروت
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تحقيق:،عبدالهاديبنمحمد،السبكيعلىالردفيالمنكيالصارم0235

الإسلامية.التوعيةمكتبة،الأنصاريمحمدبنإسماعيل

،بيروت،للملايينالعلمدار،الجوهريحمادبنإسماعيل،الصحاح0236

.0991،الرابعة:الطبعة

البستي،حاتمأبوحبانبنمحمد،بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح.237

هـ1414،الثانية:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسةالأرنؤوط،شعيب:تحقيق

.م9931/

محمد.د:تحقيق،خزيمةبنإسحاقبنمحمد،خزيمةابنصحيح.238

.م5971هـ/أ539،بيروت،الإسلاميالمكتب،الأعظميمصطفى

.د:وترقيمضبط،البخاريإسماعيلبنمحمد،البخاريصحيح.239

الخامسة،:الطبعة،دمشق،اليمامة؟بيروت؟دمشقكثير،ابندارالبغا،مصطفى

.م9931هـ/4141

المكتب،الألبانيالدينناصرمحمد،وزيادتهالصغيرالجامعصحيح.042

.م9861هـ/6041،الثانية:الطبعة،دمشق؟بيروت،لإسلاميا

الإسلامية،المكتبة،الألبانيالدينناصرمحمد،النبويةالسيرةصحيح.142

هـ.1241،لأولىا:الطبعة،عمان

التربيةمكتب،الألبانيالدينناصرمحمد،ماجهابنسننصحيح.242

.م9881هـ/8041،الثالثة:الطبعة،الرياض،الخليجلدولالعربي

محمد:تحقيق،النيسابوريالقشيريالحجاجبنمسلم،مسلمصحيح.432

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الباقيعبدفؤاد

هـ.4141،بيروت،الجيلدار،تقيمحمدميرزاالأبرار،صحيفة.442

سالم،رشادمحمد:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالصفدية،0245

هـ.1241،الرياض،الفضيلةدار
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محمدبنأحمد،والزندقةوالضلالالرفضأهلعلىالمحرقةالصواعق6402

محمدكامل،التركياللهعبدبنالرحمنعبد:تحقيق،الهيتميحجربنعليابن

.م9971هـ/1741،لأولىا:الطبعة،الرسالةمؤسسة،الخراط

بنسليمان،الشاميةالداحفةالشبهعلىالشهابيةالمرسلةالصواعق4702

.الرياض،العاصمةدار،البرجسالكريمعبد:تحقيق،سحمان

بنبكرأبيبنمحمد،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق0248

العاصمة،دار،اللهالدخيلمحمدبنعلي.د:وتعليقوتخريجتحقيق،القيم

.م9981هـ/1841،الثالثة:الطبعة،الرياض

السهسواني،بشيرمحمد،دحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة.492

.م9671هـ/1386،الرابعة:الطبعة،الرياض،القصيممطابع

،سحمانبنسليمان،المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء0025

إدارةرئاسة،الكريمعبدبنناصربنبرجسبنالسلامعبد:وتحقيقدراسة

.م9921هـ/4141،الخامسة:الطبعة،الرياضوالإفتاء،العلميةالبحوث

الملقن.ابنالمصريأحمدبنعليبنعمرالأولياء،طبقات.125

الفقي،حامدمحمد:تحقيق،يعلىأبيبنمحمد،الحنابلةطبقات.252

.بيروت،المعرفةدار

اللطيفعبدبنأحمدبنأحمد،والإخلاصالصدقأهلالخواصطبقات.532

مصر.الميمنية،المطبعة،الزبيديالشرجي

السبكي،الكافيعبدبنعليبنالدينتاج،الكبرىالشافعيةطبقات.254

الطبعة:هجر،دارالحلو،محمدالفتاحد.عبد؟الطناحيمحمدمحمود.د:تحقيق

هـ.1341،الثالثة

السلمي،عبدالرحمنأبومحمدبنالحسينبنمحمد،الصوفيةطبقات.552

.م9971هـ/1841،الثالثة:الطبعة،القاهرة،الخانجيمكتبة
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الأخيار(،طبقاتفيالأنواربلواقح)المسماةالكبرىالطبقات0256

خليل:تحقيق،المواهبأبوبالشعرانيالمعروفعليبنأحمدبنالوهابعبد

.م9971هـ/1841،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارالمنصور،

دار،الزهريالبصريمنيعبنسعدبنمحمد،الكبرىالطبقات0257

.بيروتصادر،

تحقيق:،القيمبنبكرأبيبنمحمد،السعادتينوبابالهجرتينطريق.582

.م9941هـ/4141،الثانية:الطبعة،الدمام،القيمابندارعمر،أبومحمودبنعمر

،والأصولوالضوابطالقواعدبمعرفةالمأمولالعلمإلىالوصولطريق.952

هـ1341،الأولى:الطبعة،القاهرة،تيميةابنمكتبة،السعديناصربنالرحمنعبد

.م1993/

الدينناصرمحمد،عاصمأبيلابنالسنةتخريجفيالجنةظلال.260

هـ.0541،الأولى:الطبعة،بيروت،لإسلامياالمكتب،الألباني

تحقيق:،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الأسباببيانفيالعجاب0261

.م9971،الأولى:الطبعة،الدمام،الجوزيابندار،الأنيسمحمدعبدالحكيم

حققه،يعلىأبوالفراءبنالحسينبنمحمد،الفقهأصولفيالعدة0262

الثانية،:الطبعة،المباركيسيربنعليبنأحمد.دنصه:وخرجعليهوعلق

.م1990هـ/1410

الحارثيسليمانبنحمدبنسالم،الإباضيةأصولفيالفضيةالعقود0263

.لبنانسوريا؟،العربيةاليقظةدار،المضيربي

محمدبنأحمد،(الخلالبكرأبي)روايةحنبلبنأحمدالإمامعقيدة.264

دمشق،،قتيبةدارالسيروان،الدينعزالعزيزعبد:تحقيق،الشيبانيحخبلابن

هـ.8541،الأولمط:الطبعة

الثانية.:الطبعة،الحائريعليميرزا،الشيعةعقيدة.265

بننحاصر.د،!صالكرامالصحابةفيوالجماعةالسنةأهلعقيدة.266

.م9931هـ/1341،الأولى:الطبعة،الرياضالرشد،مكشبة،الشيخعائضعلي
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،بيروت،الأعلمي،الصدوقالحسينبنعليبنمحمد،الشرائععلل.672

هـ.8541،لأولىا:لطبعةا

،الجوزيبنعليبنالرحمنعبد،الواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل0268

هـ.0341،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الميسخليل:تحقيق

الرحمنعبدبنمحمدمجض،الرسولبأفعاليتعلقفيماالأصولعلم.269

الكتبدار،العالعبدأحمدعلي:تحقيق،شامةبأبيالمعروفإسماعيلابن

.م5002،الأولى:الطبعة،بيروت،العلمية

الأرواح:كتاب)معوالمشايخالآباءعلالحقإيثارفيالشامخالعلم0027

دمشق.،البياندارمكتبة،المقبليمهديبنصالح،(النوافخ

أشرفمحمدأبو:تحقيق،الذهبيأحمدبنمحمدالغفار،للعليالعلو0271

.م5991هـ/6141،لأولىا:الطبعة،الرياض،السلفأضواءمكغبةالمقصود،عبدابن

الشهرزوريالرحمنعبدبنعثمان،(الملاحابن)مقدمةالحديثعلوم.272

،بيروتالمعاصر،الفكردارعتر،الديننور:تحقيق،الصلاحابنعمروأبو

.م9771هـ/1397

دار،العينيأحمدبنمحمود،البخاريصحيحشرحالقاريعمدة.273

.بيروت،العربيالتراثإحياء

محمود؟الحليمعبد.د:تحقيق،السهرورديعمر،المعارفعوارف.274

.القاهرة،المعارفدار،الشريفبنمحمود

إبراهيمبنمحمد،القاسمأبيسنةعنالذبفيوالقواصمالعواصم0275

الأولى،:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوطشعيب:تحقيق،اليمانيالوزير

.ام992هـ/1412

،آباديالعظيمالحقشمسمحمدداود،أبيسننشرحالمعبودعون.276

هـ.ا514،الثانية:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار

المخزومي؟مهدي.د:تحقيق،الفراهيديأحمدبنالخليل،العين0277

.الهلالومكتبةدار،السامرائيإبراهيم.د
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محمد.د:تحقيقعبيد،أبوالهرويسلامبنالقاسم،الحديثغريب.278

هـ.1396،الأولى:الطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،خانالمعيدعبد

الكريمعبد:تحقيق،الخطابيإبراهيمبنمحمدبنحمد،الحديثغريب.279

هـ.2541،المكرمةمكة،القرىأمجامعة،العزباويإبراهيم

الأولى،:الطبعة،بيروت،الأعلمي،النعمانيإبراهيمبنمحمد،الغيبة0028

هـ.0341

بنإبراهيمبنمحمد،العطائيةالحكمشرحفيالعليةالمواهبغيث.281

عبدالصبورد.أ:إشراف"هيكلمحمد:ودراسةإعداد،الرنديالنفزيالثهعبد

.م9881هـ/8041،الأولى:الطبعة،القاهرة،الأهراممركز،شاهين

محمدحسنين:لهقدم،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،الكبرىالفتاوى0282

.بيروت،المعرفةدار،مخلوف

والفقه،والأصولوالحديثالتفسيرفيالصلاحابنومسائلفتاوى.283

دار،قلعجيأمينالمعطيعبد.د:تحقيق،الصلاحبنالرحمنعبدبنعثمان

.م9861هـ/6541،الأولى:الطبعة،بيروت،المعرفة

العسقلاني،حجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحشرحالباريفتح.284

.بيروت،المعرفةدار،الخطيبالدينمحب:تحقيق

الرؤوفعبد،البيضاويالقاضيتفسيرأحاديثبتخريجالسماويالفتح0285

هـ.9041،لأولىا:الطبعة،الرياض،العاصمةدار،مجتبىأحمد:تحقيق،المناوي

محمدالتفسير،علممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح.286

.بيروتالفكر،دار،الشوكانيمحمدبنعليابن

،السخاويعبدالرحمنبنمحمد،الحديثألفيةبشرحالمغيثفتح.287

.م9951هـ/5141،الأولى:الطبعة،القاهرة،السنةمكتبة،عليحسينعلي:تحقيق

الصبحي،اللهعبدبنمحمد.د،!شعفانبنعثمانمقتلفتنة.288

الثانية،:الطبعة،المنورةالمدينة،الإسلاميةالجامعة،العلميالبحثعمادة

.م2503/ـه1424
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عثمان.د:وتقديمتحقيق،عربيبنالدينمحيي،المكيةالفتوحات0289

هـ5541،للكتابالعامةالمصريةالهيئةمدكور،إبراهيم.د:ومراجعةتصديريحهـى؟

.م9851/

بنمحمدسعيدأبو،والبيانالكشفخلالمنالإسلاميةالفرق0290

الدراساتمركز،عبدالجليلبنمحمد:وتقديمتحقيقالقلهاتي،الأزديسعيد

.م9841،تونس،التونسيةالجامعة،والاجتماعيةالاقتصاديةوالأبحاث

محييمحمد:تحقيق،البغداديطاهربنعبدالقاهر،الفرقبينالفرق0291

مصر.،وأولادهصبيحعليمحمدمكتبة،القاهرة،المدنيمطبعةالحميد،عبدالدين

تحيق:حزم،ابنأحمدبنعلي،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل0292

جدة،،عكاظمكتباتشركة،عميرةالرحمنعبد.دنصر؟إبراهيممحمد.د

.م9821هـ/541!لا،الدمام؟الرياض

عفيفي،العلاأبو:تعليق،عربيبنالدينمحيي،الحكمفصوص.293

.بيروت،العربيالكتابدار

الرحمنعبد:تحقيق،الغزاليمحمدبنمحمدبنمحمد،الباطنيةففائح.492

الكويت.،الثقافيةالكتبدارمؤسسة،بدوي

)ضمنالمخالفينلسائرومباينتهمالمعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل.295

الهمداني،أحمدبنالجبارعبدالقاضي،(المعتزلةوطبقاتالاعتزالطففل:كتاب

.م9741هـ/1399،تونس،التونسيةالدارسيد،فؤاد:تحقيق

بنعادل:تحقيق،البغداديالخطيبعليبنأحمد،والمتفقهالفقيه0296

هـ.1241،الثانية:الطبعة،السعودية،الجوزيابندار،الغرازييوسف

الخالق،عبدالرحمنعبد،والسنةالكتابضوءفيالصوفيالفكر0297

الثانية.:الطبعة،الكويت،تيميةابنمكتبة،العباسيعيدمحمد:أحاديثهخرج

هـأ398،بيروت،المعرفةدار،النديمإسحاقبنمحمد،الفهرست9802

.م9781/
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،بيروت،العلميةالكتبدار،القيمبنبكرأبيبنمحمدالفوائد،0299

.م9731هـ/1393،الثانية:الطبعة

الرؤفبعبدالمدعومحمدالصغير،الجامعبشرحالقديرفيض.300

الثانية،:الطبعة،بيروت،المعرفةدارالعلماء،مننخبةعليها:علق،المناوي

.م1972هـ/1391

تيمية،بنعبدالحليمبنأحمد،والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة.301

المدخلي.هاديبنربيع.د:تحقيق

دمشق،الفكر،دارجيب،أبوسعديواصطلاحا،لغةالفقهيالقاموس2503

.م9881هـ/8541،الثانية:لطبعةا

مكتب:تحقيق،الفيروزأبادييعقوببنمحمد،المحيطالقاموس0303

الرابعة،:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الرسالةمؤسسةفيالتراثتحقيق

.م1994هـ/1415

بنهشاممحمد.د،ومخالفيهمالسلفبينومترلتهالكريمالقرآن4030

.م5002هـ/2641،الأولى:الطبعة،الرياضالتوحيد،دار،طاهريمحمدلعل

عنوانوشرحهاالمغربيشعيبمدينأبيالشيوخشيخقصيدة.305

.السكندرياللهعطاءبنالكريمعبدمحمدبنأحمد،الطريقآدابفيالتوفيق

خانحسنصديقمحمدالأثر،أهلعقيدةبيانفيالثمرقطف.356

للطباعة،الأوسطالشرقشركةالقريوتي،اللهعبدعاصم.د:تحقيق،القنوجي

هـ.4041،الأولمط:الطبعة،الأردن

السمعاني،عبدالجباربنمحمدبنمنصور،الأصولفيالأدلةقواطع.307

.9971هـ/1841،بيروت،العلميةالكتبدارمحمد،حسنمحمد:تحقيق

الحضبلي،الدينكمالطبنعبدالمؤمن،الفصولومعاقدالأصولقواعد.803

الأولى،:الطبعة،المكرمةمكة،القرىأمجامعة،الحكميعلي.د:وتعليقتحقيق

.م9881هـ/9041
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ضبطب)زروق(،المشهورالبرنسيأحمدبنأحمد،التصوفقواعد.930

.م4002هـ/4241،الأولى:الطبعةسوريا،،البيروتيدار،بيروتيمحمد:وتعليق

لمؤلفاتالكاملةالمجموعة)ضمنالقرآنلتفسيرالحسانالقواعد0031

،عنيزة،الثقافيصالحبنصالحمركز،السعديناصربنعبدالرحمن،(سعديابن

.م1992هـ/1412،الثانية:الطبعة

أدلتها،مؤلفاتها،دراسةتطورها،نشأتها،مفهومها،،الفقهيةالقواعد1031

هـ.1841،الرابعةالطبعة،دمشق،القلمدار،الندويأحمدعليتطبيقلتها،مهمتها،

الرشد،مكتبة،الباحسينعبدالوهاببنيعقوب.د،الفقهيةالقواعد2031

هـ.1841،الأولىالطبعة،الرياض

بنصالحبنمحمد،الحسنىوأسمائهاللهصفاتفيالمثلىالقواعد0313

الأولى،:الطبعة،القاهرة،السنةمكتبةالمقصود،عبدبنأشرف:تحقيق،عثيمين

.م1995هـ/1411

مكتبة،السعديناصربنالرحمنعبد،الجامعةوالأصولالقواعد0314

.م9921هـ/أ134،الأولى:الطبعة،القاهرة،تيميةابن

دار،الحفنيعبدالمنعم.د:تحقيق،المكيطالبأبو،القلوبقوت.531

.م1991هـ/2141،لأولىا:الطبعة،القاهرةالرشد،

المقاصدتوضيح)مع:الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية0316

المكتب،الشاويشزهير:تحقيق،القيمبنبكرأبيبنمحمد،(عيسىلابن

.م9861هـ/6041،الثالثة:الطبعة،بيروت،الإسلامي

حسين،فوقية.د:تحقيق،الجوينيالحرمينإمام،الجدلفيالكافية0317

.م9791هـ/1399،القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمطبعة

أحمدبنالوهابعبدالأكبر،الشيخعلومبيانفيالأحمرالكبريت0318

.بيروت،العلميةالكتبدارمحمود،عبدالله:ضبط،التلمساني
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ملكإلىالسلوكأسرارمعرفةفيالأكبروالإكسيرالأحمرالكبريت0319

دار،سلطانسيدمحمد.د:تحقيق،العيدروسبكرأبيبناللهعبد،الملوك

.القاهرة،الكلمجوامع

بنإسحاقبنمحمد،وجلعزالربصفات!اثباتالتوحيدكتاب.532

الطبعة:،الرياضالرشد،مكتبة،الشهوانإبراهيمبنعبدالعزيز:تحقيق،خزيمة

.م9941هـ/4141،الخامسة

دار،التهانويالفاروقيعليبنمحمد،الفنوناصطلاحاتكشاف.321

.بيروتصادر،

اللهعبدبنناصر:تحقيق،الوهابعبدبنمحمد،الشبهاتكشف.322

،الرياض،الرياضمطابع،اللاحمالكريمعبدالبشر؟محمدبنسعودالطريم،

لأولى.ا:الطبعة

،الجوزيبنالرحمنعبد،الصحيحينحديثمنالمشكلكشف.323

.م9971هـ/1841،الرياض،الوطندار،البوابحسينعلي:تحقيق

،سحمانبنسليمان،الأفهامجلاءأوهامعنالظلامغياهبكشف.432

لأولى.ا:الطبعة،السلفأضواء

جرجيس،بنداودقلبعلىوالتلبيسالبهرجمنإبليسألقاهماكشف.532

الزيراللهعبدبنعبدالعزيز:وتحقيقدراسة،الشيخآلحسنبنالرحمنعبد

.الرياض،العاصمةدارحمد،آل

شطامحمدالسيدابنالمكيبكريعفياء،الأومنهاجالأتقياءكفاية.326

هـ.0313مصر،،الخيريةالمطبعة،الدمياطي

أبو:تحقيق،البغداديالخطيبعليبنأحمد،الروايةعلمفيالكفاية0327

.المنورة،،المدينةالعلميةالمكتبة،المدنيحمديإبراهيم؟السورقيعبدالثه

درويش؟عدنان.د:تحقيق،الكفويموسىبنأيوب،الكليات0328

.9981هـ/9141،الثانية:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،المصريمحمد

http://www.al-maktabeh.com



المصادروالمراجعف!رس

العلمية،الكتبدار،الأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمد،العربلسان.932

.بيروت

الأعلميمؤسسة،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الميزانلسان.330

.م9861هـ/6541،الثالثة:الطبعة،بيروت،للمطبوعات

محمود،الحليمعبد:تحقيق،السكندرياللهعطاءابن،المننلطائف.331

الثانية.:الطبعة،القاهرة،المعارفدار

الحليمعبد.دتخيق:،الطوسيالسراجعليبناللهعبد،اللمع0332

بغداد،،المثنىمكتبةمصر؟،الحديثةالكتبدارسرور،الباقيعبدطهمحمود؟

.م0961هـ/1380

دار،إسحاقأبوالشيرازيعليبنإبراهيم،الفقهأصولفياللمع0333

.م9851هـ/5041،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتب

فيالمضيةالدرةلشرحالأثريةالأسراروسواطعالبهيةالأنوارلوامع.334

دمشق،،الخافقينمؤسسة،السفارينيسالمبنأحمدبنمحمد،المرضيةالفرقةعقد

.م9821هـ/2041،الثانية:الطبعة

،الوهابعبدبنمحمد،الوهابعبدبنمحمدالإمامالشيخمؤلفات.335

الإمامجامعة،حجمابسيد.د،بلتاجيمحمد.د،الروميزيدعبدالعزيز:تحقيق

.الرياضسعود،بنمحمد

الأفغاني،السلفيالشص!،والصفاتالأسماءمنوموقفهمالماتريدية0336

.م1998/ـه1419،الثانية:الطبعة

،الرياض،المعارفمكتبة،القطانمناع.د،القرآنعلومفيمباحث.337

.م0052هـ/1241،الثالثة:الطبعة

بأصولهعارضه،عبيدةأبوالتيميالمثنىبنمعمر،القرآنمجاز.338

.القاهرة،الخانجيمكتبة،سزكينفؤادمحمد.د:عليهوعلق
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جمع،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالإسلامشيخ،الفتاوىمجموع.339

الكتب،دارمحمد،ابنه:ساعده،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد:وترتيب

.م1991هـ/ا412،الرياض

بناللهعبدبنالعزيزعبدباز،بنالعزيزعبدالعلامةفتاوىمجموع.034

للبحوثالعامةالرئاسةالشويعر،سعدبنمحمد:وطبعهجمعهعلىأشرفباز،

والإفتاء.العلمية

العثيمينصالحبنمحمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع.341

؟الرياضالثريا،دار،السليمانناصربنفهد:وترتيبجمع،(العقيدة)فتاوى

.م9961هـ/6141،الأولى:الطبعة،الرياض،الجريسيمؤسسة

علق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،والمسائلالرسائلمجموعة.342

العربي.التراثلجنةرضا،رشيدمحمدالسيد:عليه

وتخريجتصحيح،القاسميالدينجمالمحمد،التأويلمحاسن.343

هـ1376،الأولى:الطبعة،العربيةالكتبإحياءدار،عبدالباقيفؤادمحمد:وتعليق

.م9571/

عصفورآلطحسين،الخراسانيةالمسائلأجوبةفيالنفسانيةالمحاسن4034

هـ.1399،الأولى:الطبعة،البحرينالكبير،العربيالمشرق،البحراني

رئاسة،عثمانمحمدالرؤوفعبد،والابتداعالاتباعبينالرسولمحبة.534

هـ.4141،لأولىا:الطبعة،الرياضوالإرشاد،والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثإدارة

عطيةبنغالببنالحقعبدالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر0346

الطبعة:،بيروت،العلميةالكتبدار،الشافيعبدالسلامعبد:تحقيق،الأندلسي

.م1993هـ/1341،الأولمط

والمتكلمين،والحكماءالعلماءمنوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل.473

الأزهرية.الكلياتمكتبة،عبدالرؤوفطه:راجعه،الرازيعمربنمحمد

المرسي،سيدهبنإسماعيلبنعلي،الأعظموالمحيطالمحكم0348

.م0002،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،هنداويالحميدعبد:تحقيق
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إدريسبنأحمدبنالعباسبنعبادبنإسماعيل،اللغةفيالمحيط0349

الأولى،:الطبعة،بيروت،الكتبعالم،ياسينآلحسنمحمد:تحقيق،الطالقاني

.م1994هـ/1414

تحقيق:،الرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنمحمد،الصحاحمختار.035

.م9951هـ/5141،بيروت،لبنانمكتبةخاطر،محمود

:اختصره،القيملابنوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر.135

.م9841هـ/5041،بيروت،الجديدةالندوةدار،الموصلينصربنمحمد

بنإسماعيلبنالرحمنعبد،الأولالأمرإلىالردفيالمؤملمختصر.352

الصحوةمكتبةأحمد،مقبولالدينصلاح:تحقيق،شامةأبوالمقدسيإبراهيم

هـ.0341،الكويت،لإسلاميةا

الاستقامة،مكتبة،الباروفيسليمانربيعأبو،الإباضيةتاريخمختصر.353

الثانية.:الطبعة،تونس

،سيدهابنالأندلسياللغويالنحويإسماعيلبنعلي،المخصص0354

الأولى،:الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،جفالإبراهمخليل:تحقيق

.م1996هـ/1417

أبيبنمحمد،نستعينوإياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارج.355

الطبعة:،بيروت،العربيالكتابدار،الفقيحامدمحمد:تحقيق،القيمبنبكر

.م9731هـ/1393،الثانية

النسفي،محمودبنأحمدبنعبدالثه،التأويلوحقائقالتنزيلمدارك.356

.9981هـ/9141،الأولى:الطبعة،بيروت،الطيبالكلمدار،بديوييوسف:تحقيق

تحقيق:،البيهقيعليبنالحسينبنأحمد،الكبرىالسننإلىالمدخل0357

هـ.4041،الكويت،الإسلاميللكتابالخلفاءدار،الأعظميالرحمنضياءمحمد.د

الحاكمالثهعبدأبواللهعبدبنمحمد،الإكليلكتابإلىالمدخل0358

الاسكندرية.،الدعوةدار،عبدالمنعم!واد.د:تحقيق،النيسابوري
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المدينة،السلفيةالمكتبة،الشنقيطيالأمينمحمد،الفقهأصولمذكرة.359

.المنورة

القاضي،الرحمنعبدبنأحمد،الصفاتنصوصفيالتفويضأهلمذهب.036

.م6991هـ/6141،لأولىا:لطبعةا،ضالريا،لعاصمةادار

،المباركفوريمحمدبناللهعبيد،المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرعاة.136

السجستانيالأشعثبنسليمانداود(،أبي)روايةأحمدالإماممسائل.362

هـ.1353،المعرفةدارالبيطار،بهجةمحمدرضا"رشيدمحمد:تحقيقداود،أبو

بنمحمد،(الفوزانصالحالعلامةشرح)معالجاهليةمسائل.363

.م1502هـ/1421،الأولى:الطبعة،الرياض،العاصمةدار،الوهابعبد

البيتآلمؤسسة،الطبرسيالنوريحسينميرزا،الوسائلمستدرك.436

هـ.8541،الثانية:الطبعة،بيروت،التراثلإحياء

الحاكماللهعبدأبواللهعبدبنمحمد،الصحيحينعلىالمستدرك0365

،بيروت،العلميةالكتبدارعطا،القادرعبدمصطفى:تحقيق،النيسابوري

.م5991هـ/1141،الأولى:الطبعة

بنمحمد،تيميةابنالإسلامسيخفتاوىمجموععلىالمستدرك0366

هـ.1841،الأولى:الطبعة،قاسمبنمحمدبنعبدالرحمن

مصر.،قرطبةمؤسسة،حنبلبنأحمدالمسند،0367

راهويهبنمخلدبنإبراهيمبنإسحاق،راهويهبنإسحاقمسند.368

المدينة،الإيمانمكتبة،البلوشيعبدالحقبنعبدالغفور.د:تحقيق،الحنظلي

.م1991هـ/2141،الأولى:الطبعة،المنورة

حمدي:تحقيق،الطبرانيأيوببنأحمدبنسليمان،،الشاميينمسند.369

.م9841هـ/5541،الأولى:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة،السلفيالمجيدعبدابن

الله،زينالرحمنمحفوظ.د:تحقيقالشاشي،كليببنالهيثمالمسند،0037

هـ.0141،الأولى:الطبعة،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة
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عبدبنأحمدوالحليمعبدوالسلامعبد،الفقهأصولفيالمسودة0371

.القاهرة،المدنيدارعبدالحميد،الدينمحيىمحمد:تحقيق،تيميةآلالحليم

عليهعلق،السالميحميدبناللهعبدالديننور،العقولأنوارمشارق.372

بنزاهر:نفقةعلىطبع،عمانسلطنةعاممفتيالخليليحمدبنأحمد:وصححه

.م9751هـ/1398،الثانية:الطبعة،الحارثيحمد

الحلي،البرسيرجبالحافظ،المؤمنينأسرارفياليقينأنوارمشارق.373

.م9781،عشرةالحادية:الطبعة،بيروت،الأندلسدار

الأعلمي،البرسي،رجب،المؤمنينأميرأسرارفياليقينأنوارمشارق.374

.بيروت

الثهعبدبناللطيفعبدبنالرحمنعبد،وغيرهمنجدعلماءمشاهير.375

.م9721هـ/1392،الأولى:الطبعة،اليمامةدار،الشيخآل

الخضرمحمد،الجانيالتجانيزلقاتردفيالجانيالخارفمشتهى.376

.م9931هـ/4141،الثانية:الطبعةالبشير،دار،الشنقيطي

هـ.7041،الثانية:الطبعة،بيروتالنور،شبر،اللهعبدالأنوار،مصابيح.377

إلىونسبهالإمامالشيخعلىكذبمنعلىالردفيالظلاممصباح.378

الشيخ،آلحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبد،والإسلامالإيمانأهلتكفير

والأوقافالإسلاميةالشئونوزارةحمد،آلاللهعبدبنعبدالعزيز:وتحقيقدراسة

.م3002هـ/أ424،لأولىا:الطبعةلإرشاد،واوالدعوة

الفيومي،محمدبنأحمدالكبير،الشرحغريبفيالمنيرالمصباح0379

هـأ042،الثانية:الطبعة،بيروت،العصريةالمكتبةمحمد،الشيخميوسف.به2اعتمى

الرحمنحبيب:تحقيق،الصنعانيهمامبنالرزاقعبد،المصنف0380

هـ.0341،الثانية:الطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتب،الأعظمي

يوسفكمال:تحقيق،شيبةأبيبنمحمدبناللهعبد،المصنف0381

هـ.9041،لأولىا:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة،الحوت
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دارالسقا،أحمد:تحقيق،الرازيعمربنمحمد،العاليةالمطالب0382

هـ.7041،بيروت،العربيالكتاب

بنحسنبنالرحمنعبدالتوحيد،مقاصدبيانفيالحميدالمطلب0383

.م1991هـ/1141،الأولى:الطبعة،الهدايةدار،عبدالوهاببنمحمد

أحمدبنحافظ،الأصولعلمإلىالوصولسلمبشرحالقبولمعارج.384

دارعمر،أبومحمودبنعمر:أحاديثهوخرجعليهوعلقنصهضبط،الحكمي

.م9971هـ/1841،الأولى:الطبعة،الدمام،القيمابن

بنحسينبنمحمد،والجماعةالسنةأهلعندالفقهأصولمعالم.385

هـ.2741،الخامسة:الطبعة،الدمام،الجوزيابندار،الجيزانيحسن

الرحمنعبدخالد:تحقيق،البغويمسعودبنالحسين،التنزيلمعالم.386

.بيروت،المعرفةدار،العك

تحقيق:جعفر،أبوالنحاسمحمدبنأحمد،الكريمالقرآنمعاني.387

هـ.9041،الأولى:الطبعة،المكرمةمكة،القرىأمجامعة،الصابونيعليمحمد

هـ/1366،القاهرةمصر،مطبعة،اللهجارحسنزهدي،المعتزلة0388

.م1947

بنعواد.دمنها،السنةأهلوموقفالخمسةوأصولهمالمعتزلة0389

.م1002هـ/1241،الرابعة:الطبعة،الرياضالرشد،مكتبة،المعتقاللهعبد

بنمحمدد.أ،الحسنىالثهأسماءفيوالجماعةالسنةأهلمعتقد.398

.م9991هـ/9141،الأولى:الطبعة،الرياض،السلفأضواء،التميميخليفة

الحسين،أبوالبصريالطيببنعليبنمحمد،الفقهأصولفيالمعتمد1039

هـ.0341،الأولى:الطبعة،بيروت،العلميةالكتبدار،الميسخليل:تحقيق

.بيروتالفكر،دار،الحموياللهعبدبنياقوت،البلدانمعجم.392

تحقيق:،الطبرانيأحمدبنسليمان،(الدانيالروض:)معالصغيرالمعجم0393

الأولى،:الطبعة،عمان،عماندار"بيروت،الإسلاميالمكتبأمرير،شكورمحمد

.م9851هـ/ا504
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المطابعلشؤونالعامةالهيئة،العربيةاللغةمجمع،الفلسفيالمعجم0394

.م9831هـ/3041،القاهرة،الأميرية

بنحمدي:تحقيق،الطبرانيأيوببنأحمدبنسليمانالكبير،المعجم0395

.م9831هـ/4041،الثانية:الطبعة،الموصلالزهراء،مكتبة،السلفيالمجيدعبد

عبدالقادر،حامد؟الزياتأحمد،مصطفىإبراهيم،الوسيطالمعجم0396

.استانبول،الإسلاميةالمكتبةالنجار،محمد

دارقنيبي،صادقحامد.دجي؟قلعهمحمدد.أالفقهاء،لغةمعجم.397

النفائس.

الرحمنضياءمحمد.دالأسانيد،ولطائفالحديثمصطلحاتمعجم.398

.م9991هـ/5241،لأولىا:الطبعة،الرياض،السلفأضواء،الأعظمي

السلامعبد:تحقيقزكريا،بنفارسبنأحمد،اللغةمقاييسمعجم.399

.م1991هـ/أ114،الأولى:الطبعة،بيروت،الجيلدار،هارونمحمد

عثمانبنأحمدبنمحمدوالأعصار،الطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفة.004

،عباسمهديصالح؟الأرناؤوطشعيب؟معروفعوادبشار:تحقيق،الذهبي

هـ.4541،الأولى:الطبعة،بيروت،الرسالةمؤسسة

اعتنى،النيسابوريالحاكمعبداللهبنمحمد،الحديثعلوممعرفة.104

بيروت،العلميةالكتبدار،حسينمعظمالسيد:عليهوالتعليقوتصحيحبنشره

الطبعة:،(الدكنآبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرةجمعية:طبعةعنمصورة)

.م9771هـ/1ال!97،الثانية

محمد:تحقيق،المازريعمربنعليبنمحمد،مسلمبفوائدالمعلم2504

.م9921،الثانية:الطبعة،بيروت،الإسلاميالغربدارالنيفر،الشاذلي

المطرزبنعليبنالسيدعبدبنناصر،المعربترتيبفيالمغرب0304

زيد،بنأسامةمكتبةمختار،عبدالحميد،فاخوريمحمود:تحقيقالمطرزي،

.م9791،لأولىا:الطبعة،حلب
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العراقي،الحسينبنالرحيمعبدالأسفار،فيالأسفارحملعنالمغني4504

هـأ415،الأولى:الطبعة،الرياض،طبريةمكتبةعبدالمقصود،أشرف:تحقيق

.م1995/

السيوطي،بكرأبيبنالرحمنعبد،بالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاح.504

هـ.1399،الثالثة:الطبعة،المنورةالمدينة،الإسلاميةالجامعة

بكرأبيبنمحمد،والإرادةالعلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاح.604

.بيروت،العلميةالكتبدار،القيمبن

عدنانصفوان:تحقيق،الأصفهانيالراغب،القرآنألفاظمفردات.574

هـ/ا184،الثانية:الطبعة،بيروت،الشاميةالدار؟دمشق،القلمدار،داوودي

.م1997

إبراهيمبنعمربنأحمد،مسلمكتابتلخيصرمنأشكللماالمفهم0840

؟بديويعلييوسفالسيد؟محمدأحمدمستو"ديبالدينمحيي:تحقيق،القرطبي

دمشق؟،الطيبالكلمدار"بيروت؟دمشقكثير،ابنداربزال،إبراهيممحمود

.م9961هـ/1741،لأولىا:الطبعة،بيروت

إسماعيلابنعليالحسنأبو،المصلينواختلافالإسلاميينمقالات.904

؟بيروت،العصريةالمكتبةالحميد،عبدالدينمحييمحمد:تحقيق،الأشعري

.م1995هـ/1411صيدا،

الأشعريإسماعيلبنعلي،المصلينواختلافالإسلاميينمقالات.014

الثالثة.:الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدارريتر،هلموت:تحقيق،الحسنأبو

عليبنإدريسبنجابر.دمنها،السنةأهلوموقفالتشبيهمقالة.411

.م2002هـ/4221،الأولى:الطبعة،الرياض،السلفأضواءأمير،

التميمي،خليفةبنمحمدأ.د.،درهمبنوالجعدالتعطيلمقالة.412

.م9971هـ/1841،الأولى:الطبعة،الرياض،السلفأضواء

تحقيق:،السيوطيالرحمنعبد،والرسومالحدودفيالعلوممقاليد.134

.م4052هـ/4241،الأولى:الطبعة،القاهرة،الآدابمكتبة،إبراهيممحمد.دأ
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طارق؟العبدةمحمد،وتفرقهمالمسلميناختلافأسبابفيمقدمة.414

.م9861هـ/6041،الثانية:الطبعة،الكويت،لأرقمادار،عبدالحليم

،الأنصاريأحمدبنعليبنعمرالدينسراج،الحديثعلومفيالمقنع5140

هـ.1341،لأولىا:الطبعةللنشر،فوازدار،الجديعيوسفبناللهعبد:تحقيق

سيدمحمد:تحقيق،الشهرستانيعبدالكريمبنمحمد،والنحلالملل1604

هـ/1387مصر،،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةومكتبةشركة،كيلاني

.م1967

دار،وزميلهعليانمصطفىربحي،العلميالبحثوأساليبمناهج.174

.م0052،لأولىا:الطبعة،عمانصفاء،

تحقيق:،الغزاليمحمدبنمحمدبنمحمد،الضلالمنالمنقذ0418

.بيروت،الثقافيةالمكتبةجابر،محمدمحمد

جرجيس،بنداودشبهاتكشففيوالتقديسالتأسيسمنهاج.419

الهداية.دار،الشيخآلطحسنبنعبدالرحمنبناللطيفعبد

محمد:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،النبويةالسنةمنهاج.420

.م9861هـ/6041،الأولى:الطبعة،سالمرشاد

عبدالمجيد:تحقيق،الباجيالوليدأبو،الحجاجترتيبفيالمنهاج0421

الإسلامي.الغربدار،تركي

عثمان،والجماعةالسنةأهلعندالاعتقادمسائلعلالاستدلالمنهج.422

الرابعة،:الطبعة،الرياض،الرياضشركة؟الرياضالرشد،مكتبةحسن،عليابن

.م1997هـ/4181

حسن،عليعثمان.دالاعتقاد،مسائلتقريرفيوالمناظرةالجدلىمنهج.234

.م9991هـ/0241،لأولىا:الطبعة،الرياضأشبيليا،دار

فيالمنهجينوأثروالنقلالعقلموافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهج.442

هـ9141،الأولى:الطبعة،الرياض،السلفأضواءأمير،عليإدريسجابر،العقيدة

.م1998/
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بنمفرج،خصائصهقواعدهمجالاتهتاريخهتعريفهالسلفيالمنهج0425

.م2052هـ/4221،الأولى:الطبعة،الرياض،الفضيلةدار،القوسيسليمان

محمدإعداد:،وتقويمعرضوالنحلالمللكتابهفيالشهرستانيمنهج.264

هـ.1741،الأولى:الطبعة،الرياض،الوطندار،السحيبانيصالحبنناصرابن

العوني،الشريفعارفبنحاتم.د،المصطلحلفهمالمقترحالمنهج0427

هـ.6141،الأولى:الطبعة،الرياض،والتوزيعللنشرالهجرةدار

وطبقاتفرق:كتاب)ضمنوالنحلالمللكتابشرحفيوالأملالمنية2840

عصامالنشار؟ساميعلي.د:وتعليقتحقيق،المرتضىبنيحىبنأحمد،(المعتزلة

.م9721،الجامعيةالمطبوعاتدارمحمد،الدين

المقريزية،بالخططالمعروفوالآثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظ9240

.بيروت،صادردار،المقريزيعليبنأحمدالعباسأبوالدينتقي

تحقيق:،الشاطبيموسىبنإبراهيم،الفقهأصولفيالموافقات0430

.بيروت،المعرفةداردراز،اللهعبد

الديننور.د:تحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمن،الموضوعات4310

.م9791هـ/8141،لأولىا:لطبعةا،لرياضا،السلفضواءأ،جيلاربويا

بنإبراهيم.د،والبدعالأهواءأهلمنوالجماعةالسنةأهلموقف.432

هـ.5141،الأولى:الطبعة،المنورةالمدينة،الأثريةالغرباءمكتبة،الرحيليعامر

علي:تحقيق،الذهبيأحمدبنمحمد،الرجالنقدفيالاعتدالميزان.433

الطبعة:،بيروت،العلميةالكتبدارالموجود،عبدأحمدعادل؟معوضمحمد

.م9951،لأولىا

،القاهرة،السلفيةالمطبعة،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد،النبوات0434

هـ.ا386

مصطفىبنأحمدبنالقادرعبدالناظر،روضةشرحالعاطرالخاطرنزهة.435

هـ2141،الأولى:الطبعة،الخيمةرأس،الهدىمكتبة؟بيروت،الحديثدار،بدران

.م1991/
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العلوممكتبة،زادهساجقليبالملقبالمرعشيمحمد،الطوالعنشر.436

.م4921هـ/2134،الأولى:الطبعةمصر،ومطبعتها،العصرية

المقريمحمدبنأحمدالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفح.437

هـ.1388،بيروتعادر،دار،عباسإحسان.د:تحقيق،التلمساني

الجامي.عبدالرحمن،القدسحضراتمنالأنسنفحات.438

العنيد،الجهميالمريسيعلسعيدبنعثمانسعيدأبيالإمامنقضر.439

الرشد،مكتبةالألصي،حسنبنرشيد.د:تحقيق،الدارميسعيدبنعثمان

.م9981هـ/1841،الأولى:الطبعة،الرياض،الرياضشركة؟الرياض

تحقيق:،العسقلانيحجربنعليبنأحمد،الصلاحابنكتابعلىالنكت0440

هـ.1741،الرابعة:الطبعة،جدة؟الرياض،الرايةدار،المدخليهاديبنربيع.د

الكتبدار،الإسنويالرحيمعبد،الوصولمنهاجشرحالسولنهاية.144

.م9991هـ/0241،لأولىا:الطبعة،بيروت،العلمية

محمدبنالمباركالسعاداتأبووالأثر،الحديثغريبفيالنهاية0442

.بيروتالفكر،دار،الطناحيمحمدمحمود:تحقيق،الجزري

الطبعة:،قم،الإسلاميالنشرمؤسسة،الجزائرياللهنعمة،البراهيننور.434

هـ.7141،لأولىا

الاصطهباناتي،حسنمحمد،الحسينقبرزيارةإلىالمشيفيالعيننور.444

هـ.ا614،لأولىا:الطبعة،بيروت،الميزاندار

الجيل،دار،الشوكانيعليبنمحمدالأخبار،منتقىشرحالأوطارنيل.544

.م9731،بيروت

بنلمحمدتصححأنيجبمفاهيمكتابعلى)ردمفاهيمناهذه.446

البحوثلإداراتالعامةالرئاسة،الشيخآلعبدالعزيزبنصالح،(المالكيعلوي

والإرشاد.والدعوةوالإفتاءالعلمية

الوطن،دار،باديأحمدبنجمال،التفرقوتركالجماعةلزوموجوب.474

هـ.6141،الثانية:الطبعة،الرياض
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تحقيق:،الواحديأحمدبنعليالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيز0448

الأولى،:الطبعة،بيروت،الشاميةالدار،دمشق؟القلمدار،داووديعدنانصفوان

هـ.5141

الثه،عبدبامحمدكريمبامحمد.د،الفرقبينالسنةأهلوسطية.449

.م9941هـ/5141،الأولى:الطبعة،الرياض،الرايةدار

دمشق؟،الغزاليمكتبة،فلاتهحسنبنعمر.د،الحديثفيالوضع5045

.م9811هـ/1041،بيروت

دار،الشعرانيالوهابعبدالأكابر،عقائدبيانفيوالجواهراليواقيت1504

.بيروت،العلميةالكتب

http://www.al-maktabeh.com



الموضوعاتف!رس

!ر!بها

............................اختيارهوأسبابالموضوعاهمية

................................................البحثخطة

البحثمنهج

بالموضوعصلةلهاسابقةدراسات

................................................وتقديرشكر

................البحثعنوانبمصطلحاتالتعريفالتمهيد:
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.........واصطلاحآلغة)النقضر(بالتعريف:الثانيالمطلب

......................(السنة)أهلبالتعريف:الثانيالمبحث
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نقضها،ومشروعية()الشبهةبالتعريف:الثالثالمبحث

.............................................وشروطهوفضله

........واصطلاحآلغة()الشبهةبالتعريف:الأولالمطلب

...........أهلهاوبيانواتباعها،ال!ئتتهأسباب:الثافيالمطلب

والسنةالكتابمنال!تمتهنقضمشروعية:الثالثالمطلب

..............................................لإجماعوالأثروا

عليهاالردفيوأثره،ومراتبهبالشبهالعلمفائدة:الرابعالمطلب
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..........................نقفالشبهشروط:الخامسالمطلب

.............(والبدعةالأهواءب)أهلالتعريف:الرابعالمبحث

.........واصطلاحالغة)الأهواء(بالتعريف:الأولالمطلب

...........واصطلاحالغة()البدعةبالتعريف:الثانيالمطلب

..............(والبدعةالأهواء)أهلبالمراد:الثالثالمطلب

عندالاستدلالمنهجنقضىفيالسنةأهلمنهج:الأولالباب

..........................................والبدعةالأهواءأهل

أهلاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الأولالفصل

............................الأصليةبالمصادروالبدعةالأهواء

..................القرآنيةبالآياتالاستدلال:الأولالمبحث-

...................السنةأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلة:الأولالمطلب

القرآنيةبالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

...........................بالمتشابهالاستدلال:الأولالمسلك

الواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتالاستدلال:الثانيالمسلك

...............................................يقابلها...مادون

.................ببعضبعضهاللهكتابضرب:الثالثالمسلك

......تحتمللاماالقرآنيةالآياتمعانيتحميل:الرابعالمسلك

الأهواءأهلاستدلالنقفسفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.......................................القرآنيةبالآياتوالبدمجة

.......................المحكمإلىالمتشابهرذ:الأولالمسلك

العربولغةالصحيحةوالسنةبالقرآنالقرآنتفسير:الثانيالمسلك

........العلموأهلالسلفبتفاسيرالاستشهاد:الثالثالمسلك

والبدعة

138

147

147

152

156

1610

162

163

163

179

185

185

200

214

222

236

236

271
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.................النبويةلأحاديثباالاستدلال:الثانيالمبحث-

....................السنةأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلةالتمهيد:

..والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة:الأولالمطلب

لأحاديثباوالبدعةالأهواءأهلاستدلال!منهج:الثانيالمطلب

..........................................................النبوية

....والموضوعةالضعيفةلأحاديثباالاستدلال:الأولالمسلك

............................بالمتشابهالاستدلال:الثافيالمسلك

المسألةفيالواردةلأحاديثباالاستدلال:الثالثالمسلك

..........................................يقابلهامادونالواحدة

...........تحتمللاماالأحاديثمعانيتحميل:الرابعالمسلك

أفعالمنشرعيأدليلأليسبماالاستدلال:الخامسالمسلك

................................................وسيرتهو!"لنبيا

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

......................................النبويةبالأحاديثوالبدعة

وعدمالأحاديثمنبهاستدلواماضعفبيان:الأولالمسلك

............................................للاحتجاجصلاحيته

مقصوعلبهاالمستذذالأحاديثدلالةعدمبيان:الثانيالمسلك

............الشبهةصاحب

الصحيحالتوجيهبهاالمستذلالأحاديثتوجيه:الثالثالمسلك

يصلحلابهاالمستذذالأحاديثمنكانمابيان:الرابعالمسلك

...........................................شرعيادليلأيكونأن

..........................بالإجماعالاستدلال:الثالثالمبحث-

...................السنةأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةالتمهيد:

28
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30

31

31
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والبدعةالأهواءأهلعندوحجيقالإجماعمنزلة:الأولالمطلب

...بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

........................عحيحغيرإجماعادعاء:الأولالمسلك

خلافه.علىوالواقع،السنةأهلإلىالإجماعنسبة:الثانيالمسلك

به.يعتذلامنإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الثالثالمسلك

صاحبطائفةإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الرابعالمسلك

.........................................................الشبهة

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

...............................................بالإجما!موالبدعة

........أصلأالمذعىالإجماعصحةعدمتقرير:الأولالمسلك

خلافعلىمنعقدالصحيحالإجماعأنتقرير:الثانيالمسلك

................................................المذعىالإجماع

...بهمعتذبإجماعليسالمذعىالإجماعأنبيان:الثالثالمسلك

علىهممنبمخالفةالمذعىالإجماعنقض:الرابعالمسلك

...........................................الإجماعمذعيشاكلة

أهلاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الثانيالفصل

.....................للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواء

.........................بالقياسالاستدلال:الأولالمبحث-

..................السنةأهلعندوحجيتهالقياسمنزلةالتمهيد:

والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة:الأولالمطلب

...بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

..الاعتقاد.أبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال:الأولالمسلك

والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلالفئالثانيالمسلك

لبد

6
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45

41

42

43

43

43
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.........................بالقياسالنص!معازضة:الثالثالمسلك

.........................النصعلىالقياستقديم:الرابعالمسلك

الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.................................................بالقياسوالبدعة

..لاعتقاداأبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةبيان:لأولاالمسلك

.................أساسآومحقهالقياسوجهإبطال:الثانيالمسلك

..الفرقأوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير:الثالثالمسلك

النصر،لمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير:الرابعالمسلك

...................................النصذلكوبيان

والتابعينالصحابةعنبالآثارالاستدلال:الثانيالمبحث-

...................................................الأئمةوبأقوال

الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةالتمهيد:

..........................................السنةأهلوحجيتهاعند

الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلة:الأولالمطلب

...............................والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتها

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

................................الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

لهاأصللاأوموضوعةأقوالأوبآثارالاستدلال:الأولالمسلك

وأاجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال:الثانيالمسلك

.....................................................عنهامرجوع

.....تحتمللاماتحميلهاأووالأقوالطالآثاربتر:الثالثالمسلك

..متشابهةأومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالتم!ك:الرابعالمسلك

...المسألةفيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج:الخامسالمسلك

46
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الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.............الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعة

المنسوبالقولأولأثراصحةثباتبإالمطالبة:لأولاالمسلك

..........................................................لإماماإلى

................الحقخالففيماحجةلاأنهتقرير:الثانيالمسلك

.......القولذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير:الثالثالمسلك

الأقوالأوبالآثارالباطلأهلاستدلالإبطال:الرابعالمسلك

.......عنهالمعروفالعامالمنهجأوالإمامذلكعنالأخرىبالنصوص

............بحجةليسالخلافمجردأنتقرير:الخامسالمسلك

...........................بالقواعدالاستدلال:الثالثالمبحث-

...................السنةأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة:الأولالمطلب

......بالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

....وجههاغيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال:الأولالمسلك

...........................باطلةبقواعدالاستدلال:الثانيالمسلك

أهلإلىافتراءأوخطةمنسوبةبقواعدالاستدلال:الثالثالمسلك

......................................................والعلمالسنة

تاماستقراءعلىتئنلمأوإليهاي!تقلمقواعدتقعيد:الرابعالمسلك

....................................................الشرعيةللأدلة

الأهواءأهلنقفاسشدلالفيالسنةأهلمنهج:الثألثالمطلب

.................................................بالقواعد.والبدعة

..............بهاالمستدلالقاعدةبدليلالمطالبة:الأولالمسلك

..............بهاالمستدلالقاعدةبمصدرالمطالبة:الثانيالمسلك

والبد
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...........العلمأهلمنبهاقالمنبذكرالمطالبة:الثالثالمسلك

.....عليهبييتمابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال:الرابعالمسلك

.......أجزائهابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال:الخامسالمسلك

...............................بالعقلالاستدلال:الرابعالمبحث-

.......................السنةأهلعندوحجيتهالعقلمترلةالتمهيد:

.....والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة:الأولالمطلب

.........بالعقلوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

عنهاوالدفاعالعقائدتقريرفيالاستدلال:الأولالمسلك

.......................................العقليةوالمقدماتبالدلائل

......الاعتقادأبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلال:الثانيالمسلك

.....متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال:الثالثالمسلك

قطعيةالعقليةالدلائلوأن،ظتيةالنقليةالدلائلأندعوى:الراجالمسلك

النقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوى:الخامسالمسلك

...................................................العقليةوالدلائل

علىالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى:السادسالمسلك

..........................بينهماالشعارضوجودعندالنقليةالدلائل

لالأ(واستد)تفسيرآورسولهاللهكلامتنزيل:السابعالمسلك

..................والكلامالمنطقعلمفيالحادثةالمصطلحاتعلى

الأهواءأهلاستدلالىنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.....................................................بالعقلوالبدعة

...الاعتقادأبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان:الأول!المسلك

فسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان:الثانيالمسلك

..........التناقضأوالفاسدةاللوازمأوالاستدلالأوالمضمونفي
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عنتغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان:الثالثالمسلك

0000000000000000000000000000758............الصحيحةغيرالعقليةالأدلة

00762صحيحةعقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال:الرابعالمسلك

000768قطعيةالصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات:الخامسالمسلك

الدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات:السادسالمسلك

000000000000000000000000776الصريحةالعقليةوالدلائلالصحيحةالنقلية

الصحيحةالنقليةالدلائلتقديموجوبتقرير:السابعالمسلك

000000000000000783.بينهماالتعارضوجودفيرضإذاالعقليةالدلائلعلى

الحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال:الثامنالمسلك

00000000000000000000000785الصحيحةغيرالعقليةالأدلةعليهابييتالتي

أهلاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل

000000000000000000000000000797......البادطلةبالمصادروالبدعةالأهواء

0000000000000000798.والمناماتبالقصصالاستدلال:لأولاالمبحث-

00000000000000000799والمناماتالقصصمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

أهلعندوحجيتهاالقصموالمناماتمنزلة:الأولالمطلب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000218والبدعةلأهواءا

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000918والمنامات

فيالنظردونوالمناماتبالقصصالاستدلال:الأولطالمسلك

00000000000000000000000000000000000819عنهنقلتمناستقامةأوصحتها

000000428..للمذهبالمؤيدةوالمناماتالقصصوضع:الثانيالمسلك

الصالحينأوالأنبياءإلىوالمناماتالقصصنسبة:الثالثالمسلك

000000000000000000000000000000000000000000000828للمذهبالموافقينأو
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خلالمنومشاعرهمالناسعواطفاستثارة:الرابعالمسلك

................................................والمناماتالقصص

المذهبعقائدوالمناماتالقصصتضمين:الخامسالمسلك

..........................الناسبيننشرهاالمرادوقواعدهوأفكاره

والفضائلالأدلةوالمناماتالقممصتضمين:السادسالمسلك

..................................المذهبصحةتثبتالتيوالمزايا

إدراكه.عنالعقليعجزماالقصموالمناماتتفمين:السابعالمسلك

براءةيثبتماوالمناماتالقصصتضمين:الثامنالمسلك

..........................إليهمالموخهالنقدمنالمذهبأصحاب

حالفييفغلماصحةعلىبالمناماتالاستدلال:التاسعالمسلك

...........................................الشرعيقزهلاممااليقظة

علللأئمةالصحيحةبالقصصالاستدلالالعاشر:المسلك

............................الباطلالمذهبأصحابعليهماصحة

الأهواءأهلاستدلالنقضىفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

......................................والمناماتبالقصصوالبدعة

....................!اثبايهاالقصصبسندالمطالبة:الأولالمسلك

..............وتوهيتها.القصصأسانيدضعفبيان:الثانيالمسلك

بها.ذذت!ملاوالمناماتالقصصفيالحجيةإبطالط:الثالثالمسلك

الصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:الرابعالمسلك

.....................................والمناماتالقصصفيذيمرلما

.........المنامفيالنبيرؤيةمسألةفيالحقبيان:الخامسالمسلك

والمناماتبالقصصيحتجمنعلىالتشنيع:السادسالمسلك

.................................الصريحالثابتالحقعنويعرض
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..........والذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الثانيالمبحث-

..........والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

عندوحجيتهاوالذوقوالوجدالكشفمنزلة:الأولالمطلب

.............................................والبدعةالأهواءأهل

بالكشفوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

.................................................والذوقوالوجد

والأنبياءوالنبيسبحانهاللهعنالتلقيدعوى:الأولالمسلك

..........................................والخضر.السلامعليهم

عباراتوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثانيالمسلك

.......................................أهلهاإلايفهمهالاغامضة

الأدلةوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثالثالمسلك

............................صحتها.تثبتالتيوالمزاياوالفضائل

علىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الرابعالمسلك

..................الطريقةوصحةاللدنيوالعلموالعصمةالولاية

والذوقوالوجدالكشففيالعباراتخفط:الخامسالمسلك

.....................................والسنةالكتابألفاظببعض

يثبتماوالذوقوالوجدالكشفتضمين:السادسالمسلك

...................إليهمالموخهالنقدمنالمذهبأصحاببراءة

..غيرهافييزقدماوالذوقوالوجدالكشفتضمين:السابعالمسلك

المذهبعقائدوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثامنالمسلك

........................الناسبيننشرهاالمرادوقواعدهوأفكاره

...والذوقوالوجدبالكشفوالعقلالنقلمعارضة:التاسمعالمسلك

الأهواءأهلاستدلالىنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

...............................والذوقوالوجدبالكشفوالبدعة
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بالكتابوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الأولالمسلك

...............................................الأئمة!اجماعوالسنة

بحالوالذوقوالوجدالكشفنقفأصل:الثانيالمسلك

...................................................والأئمةالصحابة

أئمةبكلاموالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الثالثالمسلك

...................................بهميحتجونالذينالأهواءأهل

ببيانوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الرابعالمسلك

....................................................وأصولهجذوره

منبأنهوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الخامسالمسلك

...........................................ووحيهالشيطانوساوس

لماالصريحوالعقلالمحيحالنقلمخالفةبيان:السادسالمسلك

....................................والذوقوالوجدالكشففيذيمر

أصحابفيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان:السابعالمسلك

...........................................والذوقوالوجدالكشف

..والخضرلأنبياءواوالنبياللهرؤيةمسألةفيالحقبيان:الثامنالمسلك

90000000000000000000والعصمةبالتقليدالاستدلالط:الثالثالمبحث-

100000000000000000....والعصمةالتقليدمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

أهلعندوحجيتهماوالعصمةالتقليدمنزلة:الأولىالمطلب

.......................والبدعةلأهواءا

500والعصمةبالتقليدوالبدعةلأهواءاأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

التقليدطريقعنوالدينالعلمتلقيإيجاب:الأولطالمسلك

5000000000000000000000000000000000000000000000000المعصومأوللشيخ

لتقليدالموجبةوالمزاياوالفضائلالحججذكر:الثانيالمسلك

90000000000000000000000000000لهوالتسليمالمعصومأوالمعئنالشيخ
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95

95

96
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99

99

10

10
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لأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلجس!نم

المعصومأوالمققدبقولالشرعيةالنصوعىمعارضة:الثالثالمسلك

الأخرىالمذاهبجميعمنوالتحذيرالتنفير:الرابعالمسلك

.........................................السنةأهلمذهبوخاصة

طريقغيرعنالعلمتلقيمنوالتحذيرالتنفير:الخامسالمسلك

.......................................المعصومأوللشيخالتقليد

وأالشيخيققدلملمنالعظيمةالعقوباتذكر:السادسالمسلك

..................غيرهوبينبينهجمعأوغيرهإلىتركهأوالمعصوم

.............وآدابهقواعدهالتقليددعوىتضمين:السابعالمسلك

عقائدالمعصومأوالمققدالشيخأقوالتضمين:الثامنالمسلك

................الناسبيننشرهاالمرادوقواعدهوأفكارهالمذهب

الشيخإلىالمنسوبةوالأحوالالأقوالاعتماد:التاسعالمسلك

..........المذهبأتباعمنإليهنسبتهابمجزدالمعصومأوالمققد

الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.........................................والعصمةبالتقليدوالبدعة

بالكتابالنبيغيرلأحدالتقليدوجوبنقض:الأولالمسلك

..............................................الأئمةلهرإجماعوالسنة

المققدالشيخعنالنقلصحةبإثباتالمطالبة:الثانيالمسلك

......................................................المعصومأو

بذكرالمعصومأوالمعينللشيخالتقليدنقض:الثالثالمسلك

..................................نفسهالمذهبمنالحثجبعضر

للشيخالمنسوبةالأقوالفيالواقعالتناقضبيان:الرابعالمسلك

...............................................المعصومأوالمققد

فيالواقعوالاختلافالاضطراببيان:الخامسالمسلك

.........................................العصمةأوالتقليدموجبي

والبدعة

01044

04710

15530

10550

.1808

10640

06801

01572

01072

01579

08301

08751

09215
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الموضوعاتف!رحا

عصمتهأوأحدتقليدوجوبمذعكلإلزام:السادسالمسلك

............عصمتهأوشيخهتقليدوجوبفيغيرهقولبصخة

الصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:السابعالمسلك

........العصمةأوالتقليدعلىبهاذذت!ملاالحججمنذيمرلما

منفيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان:الثامنالمسلك

............................والعصمةالتقليدوجوبفيهادمجي

أهلشبهنقضفيالسنةلأهلالعامةالقواعد:الثانيالباب

..............والبدعةلأهواءا

.................الشبهةبدليلالمتعلقةالقواعد:الأولالفصل

......................الشبهةبدليلالمطالبة:الأولالمبحث-

.............الشبهةكاملعلىبالدليلالمطالبة:الأولالمطلب

.............الشبهةأجزاءعلىبالدليلالمطالبة:الثانيالمطلب

.................الشبهةدليلبصحةالمطالبة:الثانيالمبحث-

.......الشبهةعلىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد:الثانيالفصل

..........الشبهةعلىالدليلبدلالةالمطالبة:الأولالمبحث-

نفسهاالشبهةأوالشبهةدليلتحليل:الثانيالمبحث-

...............فيهالمخالفةوموطنبهالاستدلالوجهومعرفة

ذذت!ملاالدليلدلالةبعدمنقفالشبهة:الثالثالمبحث-

..........................أصلأالشبهةصاحبمطلوبعلىبه

بعضها!اماكلهاإماالشبهةدليلدلالةنقض:الرابعالمبحث-

الذينفسهالدليلمنالشبهةنقض:الخامسالمبحث-

.........................................الشبهةصاحبأورده

.....................الشبهةدليلفيالحقبيان:الأولالمطلب
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*هواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجس!نم

........الشبهةصاحبعلىالشبهةدليلدلالةقفب:الثانيالمطلب

وأمقذماتهابنقضالشبهةدليلدلالةنقضر:السادسالمبحث-

......................................................عليهمابنيت

إليها.الاحتمالبتطرقالشبهةدليلدلالةنقض:السابعالمبحث-

صاحبإليهذهبماإلىسبقبمنالمطالبة:الثامنالمبحث-

....................الشبهةعلىاستدلالهفياذعاهماقهممنالشبهة

الاستدلالفيالواقعوالتدليسالتلبيسبيان:التاسعالمبحث-

...........................................دلالتهاأوالشبهةبدليل

...........................................المقابلة:الثالثالفصل

................................بالمقابلةالمراد:الأولالمبحث-

......................والباطلالحقبينالمقابلة:الثانيالمبحث-

.........الباطلومصدرالحقمصدربينالمقابلة:الأولالمطلب

....والحقالشبهةفيالمتضهمقنالباطلبينالمقابلة:الثانيالمطلب

والسنةوالكتابالشبهةصاحببينالمقابلة:الثالثالمطلب

.....منهأعلمهوومنالشبهةصاحببينالمقابلة:الرابعالمطلب

..البتنةالواضحةوالأصولالشبهةبينالمقابلة:الثالثالمبحث-

أهلوأقوالالشبهةتفمنتهمابينالمقابلة:الرابعالمبحث-

..................................................والضلالالباطل

الباطلأهلأقوالعنمأخوذالشبهةتضمنفما:الأولالمطلب

.........................................................لضلالوا

الباطلأهلأقوالجنسمنهوالشبهةتضمنتهما:الثانيالمطلب

والبد

450

560

610

650

710

037

097

097

028

078

019

059

089

089

120

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
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الموضوعاتف!سرسا

منجنسهمنهومماأعظمالشبهةتضمنتهما:الثالثالمطلب

.......................................والضلالالباطلأهلأقوال

والفلالالباطلأهليتجرألمالشبهةتضمنتهما:الرابعالمطلب

..................................................بمثلهالإتيانعلى

.............................................النظائر:الرابعالفصل

.................................بالنظائرالمراد:الأولالمبحث-

..الشبهةدليلمنأقوىهوالذيبالنظيرالاستدلال:الثانيالمبحث-

بهاستدلالذيالدليلبنظائرالاستدلال:الثالثالمبحث-

...................عليهبهاستدلماصخةعدمعلىالشبهةصاحب

صاحبيمكنلاالذيبالنظيرالاستدلال:الرابعالمبحث-

....................الشبهةفيدعواهنفسعلىبهالاستدلالالشبهة

................................والحصرالترديد:الخامسالفصل

........................والحصربالترديدالمراد:الأولالمبحث-

..الحقوإقرارالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثانيالمبحث-

بحيثالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثالثالمبحث-

.................بالحقوالإقرارإبطالهإلاالشبهةصاحبيمكنلا

الأشذمنلانتقالوابالتدزجوالحصرالترديد:الرابعالمبحث-

........................................................لأخ!اإلى

لأدنىامنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:الخاصالمبحث-

..............فيهينازعالذيالأعلىإلىالشبهةصاحببهيقزالذي

الأصولمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السادسالمبحث-

..........الشبهةصاحبفيهينازالذيالموضعإلىعليهاالمتفق

العائممنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السابعالمبحث-

.......................................................الخاعرإلى
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الأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج

مرادفيالتفصيلخلالمنوالحصرالترديد:الثامنالمبحث-

...................................................الشبهةصاحب

.......................................المعارضة:السادسالفصل

..............................بالمعارضةالمراد:الأولالمبحث-

...........أصلأبالشبهةالتسليمبعدمالمعارضة:الثانيالمبحث-

وتصديقوالإيماناليقينبقؤةالمعارضة:الثالثالمبحث-

....................................................إجمالأ.الرسول

.....................والستةبالكتابالمعارضة:الرابعالمبحث-

...والسنةالكتابمنصريحةبنصوصالمعارضة:الأولالمطلب

الكتابمنالمستمدةالعامةبالأصولالمعارضة:الثانيالمطلب

............................................................والسنة

...........السلفوعملبالإجماعالمعارضة:الخامسالمبحث-

.المعتمدةوالقواعدالعلومبأصولالمعارضة:السادسالمبحث-

التركيب،،الصيغة)المفرد،باللغةالمعارضة:لأولاالمطلب

..............................................(لاستعمالا،السياق

............................الفقهبأصولالمعارضة:الثانيالمطلب

......................الحديثبأصولالمعارضة:الثالثالمطلب

........................التفسيربأصولالمعارضة:الرابعالمطلب

......................الثابتبالتاريخالمعارضة:الخامسالمطلب

.....................الفقهيةبالقواعدالمعارضة:السادسالمطلب

..............................بالعقلالمعارضة:السابعالمبحث-

..المشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثامنالمبحث-

عامة.المشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالرضةالمط:الأولالمطلب

والبد

096
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077
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850

900

900
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110

150

180
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الموضوعاتف!كرس

المشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثانيالمطلب

...............................الشبهةفيهأثيرتالذيالفنذلكفي

جنسهمنمنهأقوىهوبماالشبهةدليلمعارضة:التاسعالمبحث-

أصولهأوبكلامهالشبهةلصاحبالمعارضة:العاشرالمبحث-

......................................................أئمتهكلامأو

............................................الإلزام:السابعالفصل

.................................بالإلزامالمراد:الأولالمبحث-

.......فاسدةأمورمنالشبهةتتضمنهبماالإلزام:الثانيالمبحث-

....بالإبطالنفسهاالشبهةعلىتعودبلوازمالإلزام:الأولالمطلب

الشبهةتضمنتهمابينالتلازمبوجودالإلزام:الثانيالمطلب

....................................عنهاالمترتبةالفاسدةوالنتيجة

..الشبهةعنتنتجالتيالفاسدةباللوازمالإلزام:الثالثالمبحث-

التعطيلأوبالإبطالالدينأصلعلىتعودبلوازمالإلزام:الأولالمطلب

الدينأصولمنأصلعلىتعودبلوازمالإلزام:الثانيالمطلب

...............................................التعطيلأوبالإبطال

الدينأحكاممنحكمعلىتعودبلوازمالإلزام:الثالثالمطلب

................................التعطيلأوبالإبطالعليهاالمجمع

أثيرتالذيالأصلذلكعلىتعودبلوازمالإلزام:الرابعالمطلب

....................التعطيلأوبالإبطالمعناهعلأوبابهفيالشبهة

.......بالفرورةالبطلانمعلومةبلوازمالإلزام:الخامسالمطلب

وشعائرهالثهحرماتانتهاكفيهابلوازمالإلزام:السادسالمطلب

....................................................تعظيمهاوعدم

.................................بالنظير.الإلزام:الرابعالمبحث-
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*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم

..الشبهةصاحببهويقولأولىهوالذيبالنظيرالإلزام:الأولالمطلب

صاحببهيقولولاأولىهوالذيبالنظيرالإلزام:الثانيالمطلب

...................................أصلأ.أحدبهيقوللاأوالشبهة

الشبهة.صاحببهويقولمساوهوالذيبالنظيرالإلزام:الثالثالمطلب

بهيقولولامساوهوالذيبالنظيرالإلزام:الرابعالمطلب

...........................أصلأأحدبهيقوللاأوالشبهةصاحب

.............................بالنقيضالإلزام:الخاصالمبحث-

............................بالتناقضر.الإلزام:السادسالمبحث-

...................نفسهافيالشبهةبتناقضالإلزام:الأول!المطلب

تناقف..منعليهاشتملتعخاالشبهةصاحبغفلةبيان:الثانيالمطلب

الباطلأهلطوائفبينالواقعالتناقضبيان:الثالثالمطلب

...............................الشبهةتلكبمفصمونيقولونالذين

...............................بالاطرادالإلزام:السابعالمبحث-

...........................................................الخاتمة

........................................والمراجعالمصادرفهرس

والبدعة

01137

01376

01379
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01385

01390
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ض!اء؟ال!يصيزو

ثيئلقجرر

ؤالذمخةلأفؤاءقليااشيتة

http://www.al-maktabeh.com



ضؤنالمجؤغؤأضر

هـ1438

هـ1438بممحفوظةالطبعحقوق

منهجزءأيأوالكتابهذانشربإعادةئسمحلا

نظامأيفيوفسخهحفظهأو،الأشكالمنشكلبأي

خطي.إذنعلىالحصولدون،الكتاباسترجاعمنيمحن

افذوقئا!قةا

7جماأججشما

لما8.8025"حتأح2!!!!أا.أت5ي:الإلكترونيالبريد

يتضئييوايؤتهمئيقابزأثلأقأ!يتن

آينؤثشلاآتي،!ثعودئؤآلتقةأة!قآ

.35؟6؟7؟؟؟-.00069095؟:لجوا

ا!صفقوا!رفراج

يلتتتييوابؤزلمجغرابز)ثلأقأ!يتن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يخليبمايلكا

لد!رصئنو،اقئنا0ه

لر،ص؟:مؤ

!صرر!

ؤايخذمخةلأ!ؤاءقليااشفتبة

نخ!لرقنماثيما

تآل!

و.لصويمقرثريحخ

!هب!أف!ثرئبا!مر!يهطيما:آ!؟صض
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صالر!أتجصآلتؤ

العقيدةقسمإلىالمؤلفبهاتقدم""دكتوراهرسالةالكتابهذاأصل

وقد،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكلية

"ممتازبدرجةهـوأجيزت22/6/4321الموافقالأربعاءيومنوقشت

.الجامعاتبينوالتداولبالطبعالتوصيةمعداالأولىالشرفمرتبةمع

من:المناقشةلجنةتكونتوقد

الأستاذ،الغفيليسليمانبناللهعبدالدكتورالأستاذفضيلة-1

بالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدةبقسم

مشرفآ.،المنورة

بقسمالأستاذالسعيد،محمدبنيوسفالدكتورالأستاذفضيلة-2

محمدالإماملجامعة،الدينأصولبكليةالمعاصرةوالمذاهبالعقيدة

خارجيآ.مناقشآ،بالرياضالإسلاميةسعودابن

بقسمالأستاذ،العقيلمحمدبنصالحالدكتورالأستاذفضيلة-3

،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأ!مولالدعوةبكليةالعقيدة

داخليآ.مناقشآ
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الثانيالمب!ث

الأئمةوبأقوالوالتابعينالمهعابةبالآثارعقالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

وأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةالصمهيد:.

السنة.أهلعندوحجيتهاالأئمة

والسابعينالصحابةعنالآثارمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهاالأئمةوأقوال

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:ال!انيالمطلب.

الأئمة.وبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثار

استدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالضالث:المطلب.

والضابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهل

الأئمة.وبأقوال
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مندكلجنقضفيالسنةأهلج!نمالثانر:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمبعث

الأئمةوبأقوالوالتابعينالممعابةفىثاربالآالاستدلال

السمهيد

الأئمةوأقوالوالضابعينالصحابةعنالآثارمنزلة

السنةأهلعندوحجيتها

وفقهآوعلمآصلةوأعمق،النبوةمنعصرآأقربالصحابةكانإذا

فهمهمكانبيانآ،وأفصحلسانآ،وأصح،نيةوأصدق،ورسولهاللهبكلام

حجة-الاعتقادبمسائلمنهايتعلقماسيماولا-والسنةصالكتابلنصو

تقريرفيحجةذلكفيعنهمالواردةالآثار)2(وكانت،(1)بعدهممنعلى

حقولها،الباطلةال!ئمبهونقضالصحيحالدينعنوالدفاعالحقالاعتقاد

بالنسبةالحالوكذلك،غيرهمعنوردماجميععلىوالتقديموالاحترامالتقدير

.بتصرف(2/035)الاعتقادمسائلعلالاستدلالمنهج:انظر(1)

ابنالحافظقال،وتابعيهموالتابعينالصحابةإلىسضدهانتهىماوهو:)أثر(،جمع(2)

فعلهأوقولهمنحكماأوتصريحا!هالنبيإلىينتهيأنإماالإسناد:ثم"حجر:

والثاني،المرفوعفالأولول،...التابعيإلىأو،...كذلكالصحابيإلىأو،تقريرهأو

."الأثر:للأخيرينويقال،مشلهفيهالتابعيدونومن،المقطوعوالثالث،الموقوف

،والمقطوعوالموقوفالمرفوعيشملماعلى)الأثر(يطلقوقد،(12)صالفكرنخبة

هذافيالمرادأنإلا،(8)صالأسانيدولطائفالحديثمصطلحاتمعجمانظر:

.الأولالإطلاقهوالمبحث
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نقضفيالهصنةأهلمندمج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وأتباعهم.التابعينعنالواردةللاثار

فيعليهكانوالماالمتبعينالربانيينالعلماءمنبعدهمجاءضنوكذلك

وهديوالسنةالكتابفيهااتبعواالتيولأقوالهملهميكون،والعملالعلم

منغيرهمعلىبهيتقذمونماالرفيعةوالمنزلةالعاليةالمكانةمنالسلف

الأمة.فئات

(1)الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةيبتنماأجمعومن

وابنواللالكائيبطةوابنالدارميالأئمةذكرهما:السنةأهلعندوحجيتها

تيمية:

كلهايشبههامامنهاوأكثررويتقدالأحاديثهذه":فقالالدارميأما

منالزائغةهؤلاءاخترعماولولا،اللهبكلامالإيمانفيالثهلكتابموافقة

مالكانكلامهبهاويبدلونالثهصفاتبهايردونوالمعانيالأغلوطاتهذه

لمتأولإلاشافكافأنهمع،الأمةلجميعكافياكتابهفيذلكمناللهذكر

وأصحابهاللهرسولعنالآثارهذهألفناذلكرأينافحين،ريبةمتبعأوضلال

يزالوالمالأمةمنمضىمنأنالناسمنبقيئمنليعلمبعدهممنوالتابعين

ظاهرهمنيتلىماغيرتأويلالهيعرفونلا!ت،اللهقالكماذلكفييقولون

.(2)"وتعالىتباركالرحمنكلامأنه

بهنزلماالعرشأمرمنالبابهذافيذكرتقد":فقالبطةابنوأما

وللعلماء:الأثر،:وللصحابةالخبر،:الشرعلصاحبن!ي!بلما.فيعال..":الزركشيقال(1)

.(1/174)الصلاحابنمقدمةعلىالنكت."والمذهبالقول

.(179)عالجهمية)2(الردعلى
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جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منالأمةوعلماءالأمصارفقهاءعليهوأجمعالآثار،بروايتهوصحت،القرآن

وجعل،الدينفيوقدوة،للمستبصرينهداةاللهجعلهمالذينوالخلفالسلف

،خيرهالثهأحبمنبهويتمسكذلكوليعلم،المؤمنينلقلوبأنسأذكرهم

الذينالجاحدينالملحدةفخوخمنويفكه،الشيطانحبائلمنيستنقذهوأن

وحرمواالرشادطريقبهمخطئالذين،الشياطينفاستهوتهمقلوبهمزاغت

.(1)"والسدادالتوفيق

كلفوما،الديناعتقادمعرفةالمرءعلىماأوجبفإن":اللالكائيوقال

والتوصل،واليقينبالدلائلرسلهوتصديقوصفاتهتوحيدهفهممنعبادهبهالله

،مقولأعظممنوكان،والبراهينبالحججعليهاوالاستدلالطرقهاإلى

وصحابته!وواللهرسولقولثم،المبينالحقاللهكتاب:ومعقولحجةوأوضح

بمجموعهاالتمسكثم،الصالحونالسلفعليهأجمعماثم،المتقينالأخيار

مماإليهاوالاستماعالبدععنالاجتنابثم،الدينيومإلىعليهاوالمقام

المنقولة،المحفوظةوالآثار،المتبوعةالموروثةالوصايافهذه،المضلونأحدثها

،المنصورةالباهرةوالحجج،المشهورةاللائحةوالدلائل،المسلوكةالحقوطرائق

وعامتهمالناسخاصةمنبعدهمومن،والتابعونالصحابةعليهاعملتالتي

منثم،العالمينرباللهوبينبينهمفيماحجةواعتقدوها،المسلمينمن

سلوكفيواجتهد،المتبعينمنآثارهمواقتفى،المهتدينأئمةمنبهماقتدى

مثلفيأخذفمن،محسنونهموالذيناتقواالذينمعوكان،المتقينسبيل

فيالتبعةديففيأمن،الشريعةمنهاجعلىالحججبهذهوداوم،المحجةهذه

.(3/191)نةبالإا(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجس!نماالماول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بالجنةواتقىلها،انفصاملاالتيالوثقىبالعروةوتمسك،والآجلةالعاجلة

فيعاقبتهاويحمدبركتها،ويستعجلبحمايتها،ليتحصنبمثلها،يتقىالتي

،يهواهمماغيرهافيوابتغىعنها،أعرضومن،-اللهشاءإن-والمآلالمعاد

الفملالةسبيلوسلكه،وأغواهبغيتهاختيارفيأخطأ؟تعداهمماسواهايرومأو

.(1)"الهلكةمهاويفيوأرداه

اتباع:والجماعةالسنةأهلطريقةمنثم":تيميةابنالإسلامشيخوقال

المهاجرينمنالأولينالسابقينسبيلواتباعوظاهزا،باطتاوو!ك!اللهرسولآثار

كلامالكلامأصدقأنويعلمون،..!و.اللهرسولوصيةواتباعوالأنصار،

منغيرهكلامعلالثهكلامويؤثرون!س،محمدهدىالهدىوخير،الله

وبهذاأحد،كلهدىعلىوون!لك!محمدهدىويقدمون،الناسأصنافكلام

الاجتماعهيالجماعةلأن؟الجماعةأهلوسموا،والسنةالكتابأهلسموا:

المجتمعين،القوملنفساسخاصارقدالجماعةلفظكانوإن،الفرقةوضدها

يزنونوهم،والدينالعلمفيعليهيعتمدالذيالثالثالأصلهووالإجماع

ظاهرةأوباطنةوأعمالأقوالمنالناسعليهماجميعالثلاثةالأصولبهذه

الصالح؟السلفعليهكانماهوينضبطالذيوالإجماع،بالدينتعلقلهمما

.(2)"الأمةوانتشرتالاختلافكثربعدهمإذ

يأتي:ماذلكضحويو

وفهمهم،-ه!ك!نبيهابعد-وأعلمهاالأمةهذهأكملالصحابةأولأ:

.(01-1/9)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

.(3/571)الفشاوىمجموع(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ذلك:فيعنهمالواردةالآثاراتباعويجبحجة،وعملهم

نت!تففك!تتامنكمكانمن":قال!مسعود)1(بناللهعبدعن-1

اللهرسولأصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحىفإن؟(2)تامقدبمن

اللهاختارهمقومتكففا،وأققهاعلما،وأعمقهاقلوبا،الأمةهذهأتز!ص،

كانوافإنهم،بهديهموتمسكوا،حقهملهمفاعرفوا،ديف!اقامة،نبيهلصحبة

.(3)"المستقيمالهديعلى

والاقتصاد،اللهبتقوىأوصيك":حم!العزيز)4(عبدبنعمروقال-2

بهجرتمابعدالمحدثونأحدثماوترك!ه،نبيهسنةواتباع،أمرهفي

(1

(2

(3

(4

الهجرتين،وهاجرقديمأ،أسلم،الرحمنعبدأبو،الهذلي،غافلبنمسعودبناللهعبد

عنهوحدث،نعليهصاحبوكانح!يه،البيولازمبعدها،والمشاهدبدرأوشهد

إلىعمروستره،الشامفتوحشهدوشفتأ،ودلأقذيأبهالناسأشبهوكانبالكثير،

بالمدينةتوفي،عديدةومناقبهعليها،عثمانولاهثم،دينهمأمورليعلمهمالكوفة

.(236-4/233)الإصابةانظر:بعدها.التيفيأوهـ(32)سنة

الصحابةقرونبعدالآتيةالقرونيوصيمسعودابنوكأن":المباركفوريقال

.(92ه-1/492)المفاتيحمرعاة"بهديهملاهتداءوا،آثارهمباقتفاء

.(368):صالبرعبدلابنوفضلهالعلمبيانجامع،(1/412)للبغويالسنةشرح

المؤمنين،أميرحفص،أبو،الأمويالقرشيالحكمبنمروانبنالعزيزعبدبنعمر

ثقةإمامأوكان،(ـه63)سنةولد،الخطاببنعمربنعاصمبنتعاصمأمأمه

ميمونقالعدل،إمامفكانهـ(99)سنةالخلافةتولى،وورعوعلمفقهلهمأمونأ

انظر:.(ـه101)سنةتوفي،"تلامذةإلاعمرعندالعلماءكانتما":مهرانابن

.(241-240/3)التهذيبتهذيب
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

ثم.عصمة-اللهبإذن-لكفإنها؟السنةبلزومفعليك،(1)فؤنتهوكفواسنف

عبرةأوعليهادليلهوماقبلهامضىقدإلابدعةالناسيبتدعلمأنهاعلم

والحمقوالزللالخطأمنخلافهافيماعلمقدمنسئهاإنماالسنةفإنفيها؟

وقفوا،عليمعلىفإنهم،لأنفسهمالقومبهرضيمالنفسكفارضرر،والتعمق

فيهكانواماوبفضل،أقوىكانواالأموركشفعلوتهمكفوا،نافدوببصير

خذثإنماقلتمولئن،إليهسبقتموهملقدعليهأنتمماالهدىكانفإن،أولى

همفإنهم؟عنهمبنفسهورغب،(2)سبيلهمغيراتبعمنإلاأحدثهما؟بعدهم

مندونهمفما،يشفيمامنهووصفوا،يكفيبمافيهتكلموافقد،السابقون

عنهموطقحفجفوا،دونهمقومقضروقد،(3)ر!خضمنفوقهموماضقضر،

(1

(2

(3

فلاناكفى:يقال،الثقل:والمؤنة.الكفايةمن:-المجهولالماضيبصيغة-كفوا"

تعالىاللهكفاهم:أي(مؤنته)كفوافمعنى.بهاالقيامعنفأغناهدونهبهاقام:أي؟مؤنته

الإحداثثقلظهورهمعلىيحملواأنعنتعالىاللهأغناهم:أيأحدثوا،مامؤنة

الإسلاملهمورضي،نعمتهعليهموأتم،دينهملعبادهأكملقدتعالىفإنه،والابتداع

شيئاعليهيزيدوا:أي،دينهمفيلهميحدثواأنفيللعبادحاجةإليهميتركفلمدينا،

.(12/239)المعبودعونشئا"منهينقصواأو

)إن:الصالحينالسلفبعدحدثفيما-المبتدعونالمحدثونأيها-قلتمولئن"

الصالحين؟السلفبعد:أي،بعدهمحدثالذيالشيء:أي،موصولة:ما(حدثما

السابق"سبيلهمغيراتعمنإلاالشيءذلكيحدثلم:أي،نافيةما:(أحدثه)ما

(240/12).

قصرهم،تحت:أي،تحتهم:أي،الصالحينالسلفدونفليس:أي(دونهم)فما"

قضرمن:خئس،محلأوخئسأي:ظرف،اسمأوميميمصدرضقضر(:)من

)من،خ!رهمفوق:أي،فوقهموليس:أي(فوقهم)وما،حبسه:أيقضرا؟الشيء
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"مستقيمهدىلعليذلكبين!انهمفغلوا،أقوام

اللهرسولاتباعواختيارنامذهبنا":!(2)الرازيحاتمأبووقال-3

.(3)"...بإحسانبعدهمومنوالتابعينوأصحابه!ص

منوتابعوهم!الصحابةعليهكانماتبئنالتيالآثارمعرفةثانيأ:

:الهدىوينابيعالعلمأصول

الله،رسولأصحابعنمأخوذالمشروعوالنسكالمشروعفالعلم

المأثورةوالآثاروالسنةالكتابعلىوفروعهأصولهالعلمفىالكلامبنىفمن

والعملوالعبادةالإرادةبنىمنوكذلك،النبوةطريقأصابفقد؟السابقينعن

والأعمالالقلبيةالأحوالمنوفروعهاالأعمالبأصولالمتعلقوالسماع

وأصحابه،!رمحمدعليهكانالذيوالهدىوالسنةالإيمانعلىالبدنية

.(4)النبوةطريقأصابفقد

(1

(2

(3

(4

ر!خ:منكشف،محلأوكشفأيأيضا،ظرفاسمأوميميمصدرقخ!ر(:

عنأنفسهمحبسواقدالصالحينالسلفأن:وحاصله،...كشفه:أيخ!را؟الشيء

احتيجماكشفواوكذلك،عليهمزيدلاحبساالدينأمرمنكشفهإلىيحتجلمماكشف

.(21/239)المعبودعون"عليهمزيدلاكشفاالدينأمرمنكشفهإلى

.(05-ه405)صداودأبوأخرجه

شيخالناقدالحافظالإمام،حاتمأبو،الرازيالغطفانيالمنذربنإدريسبنمحمد

البلادطؤف،العلمبحورمنكان،(ـه195)سنةولد،خراسانإمامالمحدثين

.(ـه277)سنةتوفي،طبقفومنالبخارينظراءمنوهووالإسناد،المتنفيوبرع

.(622-13/472)السير:انظر

.(1/518)والجماعةالسنةأهلاعشقادأصولشرح

.(363-01/362)(5/134)(3/378)الفتاوىمجموع:انظر
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

كمالولإلىأقربكان؟أقربوأصحابهحووالرسولإلىكانمنوكل

والباطل.الحقبينفرقانأأعظموكان،والعرفانوالعقلوالإيمانالتوحيد

دينهمنونقص،والبدعالشركإلىأقربكانأبعد؟عنهمكانمنوكل

.(1)بالباطلالحقعليهواشتبهالفرقانعنأبعدوكان،بعدهبحسب

.(2)"الآثارالدينإنما":الثوريسفيانقال

هووتابعوهموالتابعونه!ك!النبيصحابةعليهكانبماالاعتصامثالثأ:

والهلاكالضلالغيرهوفي،والتفرقالاختلافمنوالعصمةالنجاةسبيل

:(3)والفرقة

ابنإلىفأرسل،نفسهيحذثيومذات!الخطاببنعمرخلا"

وقبلتهاواحدوكتابهاواحدونبيهاالأمةهذهتختلفكيف:فقالعباس

فقرأناهالقرآنعليناأننرلإنا،المؤمنينأميريا:عباسابنفقال،؟واحدة

فيميعرفونولاالقرآنيقرؤونأقوامبعدناسيكونوإنه،أنزلفيتموعلمنا

فإذااختلفوا،رأيفيهقوملكلكانفإذارأي،فيهقوملكلفيكوننزل،

.(4)"اقتتلوااختلفوا

.(17/974،984)(13/6)الفتاوىمجموع،(3/932)النبويةالسنةمنهاج:انظر(1)

.(2/518)وأهلهالكلامذم(2)

الصواعقمختصر،(51-1/9)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحانظر:(3)

.(1/131)اللهفانإغاثة،(2/694،175)المرسلة

.(1/176)سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه(4)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"بالأثرتمسكنامانضللن":سيرينوابنشريحوقال

الأهواء،فيهمظهرتإلاقومفيالآثارققتما":أنسبنمالكوقال

.(2)الالجفاءالناسفيظهرإلاالعلماءقئتولا

أصللهيكنولم-الصالحوالسلفالصحابةبعدأحلإثماكلرابعأ:

وضلالة:بدعةفهو-عنهمجاءفيما

واستوعبوا،وجههعلى!سالرسولبهجاءبماآمنوا!صالصحابةفإن

خالفمافكل،تابعوهمثم،سبيلهمعلىالتابعونوكانبه،جاءالذيالحق

.(3)والمحدثاتالبدعمنفهوسبيلهم

ألفمنأكثرلقيت":البخاريإسماعيلبنمحمدالثهعبدأبوقال

وواسطوالبصرةوالكوفةوالمدينةومكةالحجازأهل؟العلمأهلمنرجل

،(4)نرقبعدقرنآثمقرن،بعدقرنآكزاتلقيتهمومصر؟والشاموبغداد

واحدارأيتفما،...سنةوأربعينستمنأكثرمنذمتوافرونوهمأدركتهم

(2

(3

(4

.(2/667)المريسيعلىالدارمينقض

.(5/79)وأهلهالكلامذم

.(31/37)(5/86)الفتاوىمجموعانظر:

التؤشطمقداروهوزمانكلأهل:والقزن":(4/81)النهايةفيالأثيرابنقال

أهلفيهتقتيرنالذيالجقداروكأنه،الاقترانمنمأخوذ.زمانكلأهلأعمارفي

وقال،(7/03)للجوهريالصحاحوانظر:،"وأحوالهمأعمارهمفيالزمانذلك

وأقةواجد،زمالؤأفل...:القرن":(5781)صالمحيطالقاموسفيالفيروزأبادي

."أفهبغد
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

محمدأصحابيتناولأحدافيهمرأيتوما؟.الأشياء..هذهفييختلفمنهم

.(1)"وأصحابه!صالنبيعليهيكنلمما؟البدععنينهونوكانوا،...!ص

إلاصحابتهوآثاررسولهوسنةاللهكتابفينجدفلم":اللالكائيوقال

كانالآثارهذهعلىاقتصرفمن،والاختراعالتكلفوذمالاتباععلىالحث

.(2)"المتبعينمن

هوباتباعهوصاناالذيالمستقيمالصراطوهذا":!حالقيمابنوقال

وما،السبيلقضدوهو،وأصحابه!الثهرسولعليهكان.الذيالصراط

يكونقدالجورلكن،-قالهمنقالهوإن-الجائرةالسبلمنفهوعفخرج

يحصيهالامراتبذلكوبينيسيرا،يكونوقد،الصراطعنعظيقاتجؤزا

فاحشا،جوزاويجورعنهيعدلقدالسالكفإن؟ي!حلاكالطريقوهذاالثه،إلا

والجورالطريقعلىالاستقامةبهيعرفالذيفالميزان،ذلكدونيجوروقد

وأ،ظالممفرطإما:عنهوالجائر،عليهوأصحابهاللهرسولكانماهو:عنه

له،المغفورومنهم،للعقوبةالمستحقفمنهم،جاهلمققدأو،متأؤلمجتهد

فيواجتهادهمومقاصدهمنياتهمبحسب-واحذاأجزاالمأجورومنهم

.(3)"تفريطهمأوورسولهتعالىاللهطاعة

.(17-ه1/172)والجماعةالسنةأهلاعضقادأصولشرح(1)

.(1/22)السابقالمصدر(2)

.(1/131)اللهفانإغاثة(3)
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جس!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالميهادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والمواجيا"والأذواقوالنظرياتوالمعقولاتالآراءؤزن:خامسآ

فيوأعمالأقوالمنفيهالناسخاضماوجميعوالمخاطباتوالمكاشفات

عنالواردةوالآثاررسولهوسنةاللهبكتابوالظاهرةالباطنةوالفروعالأصول

الصالح:والسلفالصحابة

عليهكانوماعنهالثابتةرسولهوسنةاللهكتابيجعلأن:ذلكوجماع

وافقفما؟اتباعهيجبالذيالحقهوبعدهممنالصالحوالسلفأصحابه

لكون-خالفهأووافقههليعلملم!ان،باطلفهوخالفهوما،حقفهوذلك

يعرفلمولكنمرادهعرفقدأو،-صاحبهمراديعرفلامجملاالكلامذلك

.(1)بعلمإلايتكلمفلايمسكفإنه؟تكذيبهأوبتصديقهالرسولجاءهل

ذلك:تطبيقنماذجومن

خاطريبهتعلقوماضميريفيمايخيرجأحدكانإن":(2)المزنيقال-1

بينجثوتفلمامصر،مسجدفيوهوإليهفصرت،فالشافعيالتوحيدأمرمن

يعلملاأحذاأنفعلمتالتوحيد،فيمسألةضميريفيهجس:قلتيديه

:قالنعم،:قلتأنت؟،أينأتدري:قالثمفغضب،؟عندكالذيفما،علمك

بالسؤالأمر!اللهرسولأنأبلغذ،فرعونفيهاللهأغرقالذيالموضعهذا

.(136-13/135)(684-21/674)(66،582-11/56)الفتاوىمجموع:انظر(1)

الشافي،تلميذ،إبراهيمأبو،المصريالمزنيإسماعيلبنيحيىبنإسماعيل(2)

زاهدآالفقهفيرأسأكان،(ـه175)سنةولدالزهاد،عقمالملةفقيهالعلامةالإمام

فيالشافعيمذهبانتشروبه،الدقيقةالمعانيعنغواصآمحجاجأمناطراعالمأ

.(496-12/492)السيرانظر:.(ـه264)سنةتوفي،الآفاق
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"...ال:قلت،؟الصحابةفيهتكلمهل:قاللا،:قلتذلك؟،عن

دمشق،إلىصارأنه:القرآنبخلقالناسقالمأمودبامتحالبفتنةوفي-2

فيتقولما:فقالفأحفره،والفقهبالعلمووصفوه،(2)رهسمأبالهفذكروا

ي!معحتئقآجرة؟شتحازكاتمثتسكينيحنآحدوإن!:تعالىقالكما:قال،؟القرآن

أميريقولولما:قال،؟مخلوقغيرأوهوأمخلوق:فقال،16:الوبة9(آدتوتهتم

وأالصحابةعنأو!صاللهرسولعنبخبر:قال،مخلوق:قال،؟المؤمنين

.(3)00.بالنظر:قال،؟التابعين

مواففايكونحتىوالسنةالكتابعلىأنهأحل!دعوىيكفيلاسادسأ:

منكثيرألأن؟الصالحوالسلفالصحابةعليهكانمماالآثارعليهدئتلما

وتحريفأ-تئا-فيوخهها،النصوصببعفظواهريتعلقالضلاللهزق

لهذهوالسلفالصحابةففتمتبينالتيوالآثار،بدعتهوتأييد،مذهبهلنصرة

والشقاء)4(.الضلالإلاذلكدونوليس،الحقوهي،الفيصلصهيالنصو

.(01/31)النبلاءأعلامسير(1)

الفقيهالإماممسهر،أبو،الدمشقيالغسانيالأعلىعبدبنمسهربنالأعلىعبد(2)

بلاديمنخرجتمنذرأيتما":معينابنقال،(ـه041)سنةولد،الشامشيخ

انظر:.(ـه182)سنةتوفي،"مسهرأبيمنأدركتهمالذينبالمشيخةأشبهأحدأ

(238-01/228)السير

.(01/235)النبلاءأعلامسير(3)

.(2/525)الاعتقادمسائلعلالاستدلالمنهج،(467):عالثامخالعلمانظر:(4)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهل!سج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والتابعين)الصحابةالصالحالسلفأتباعالأئمةمنالعلمأهلسابعآ:

المنصورةوالطائفةالناجيةوالفرقةوالإجماعوالحجةالحقأهلهم(وتابعيهم

وإلىإليهمالمرجوعوهم،واجبعليهأجمعوافيماوائباعهمعصر،كلفي

وأقوالهم.علمهم

قالوا:؟الأعظمالسوادمنالجهالسألتلوا:راهويهبنإسحاققال-1

وطريقه،!كل!هالنبيبأثرمتمسكعالمالجماعةأنيعلمونولا،الناسجماعة

.(1)"الجماعةتركخالفهومن،الجماعةفهووتبعهمعهكانفمن

إلىالمشرقمنالفقهاءاتفق":(2)الشيبانيالحسنبنمحمدوقال-2

اللهرسولعنالثقاتبهاجاءالتيوالأحاديثبالقرآنالإيمانعلىالمغرب

فسرفمن،تشبيهولا،(3)فصوولاتفسيرغيرمن!الربصفةفيه!!

فإنهم،الجماعةوفارق!هالنبيعليهكانمماخرجفقدذلكمنشيئااليوم

قالفمنسكتوا،ثموالسنةالكتابفيبماأفتواولكنيفسروا،ولميصفوالم

.(4)"شيءلابصفةوصفهقدلأنه؟الجماعةفارقفقدجهمبقول

.(239-9/238)الأولياءحلية(1)

العلامة،حنيفةأبيصاحب،اللهعبدأبو،الكوفيالشيبانيفرقدبنالحسنبنمحمد(2)

المثل،بذكائهيضربالفقهفيمتبحرآفصيحآكان،(ـه132)سنةولد،العراقفقيه

.(136-9/134)السيرانظر:.(ـه189)سنةتوفي

الكتابفييردلموصفولاظاهرها،عنيصرفهابمالهاتأويلغيرمن:رويعني(3)

يخالفهما.أووالسنة

.(433-3/432)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(4)
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الفقهأهلهمالعلمأهلعندالجماعةوتفسير":(1)الترمذيوقال-3

.(2)"والحديثوالعلم

هوالأعظموالسوادوالحجةالإجماعأنواعلم":القيمابنوقال-4

.(3)"...الأرضأهلخالفه!ان،وحدهكان!انالحقصاحبالعالم

فهوإليها،داعبالسنةعارففيهكانإذاالعصرإن"أيضأ:وقال-5

فارقهامنالتيالمؤمنينسبيلوهو،الأعظمالسوادوهو،الإجماعوهو،الحجة

.(4)"مصيراوساءتجهنموأصلاه،تولىمااللهولاهسواهاواتبع

:أي:الجماعة":آباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيبأبووقال-6

جميعفي!ىآثارهاتباععلاجتمعواالذينوالعلموالفقهوالحديثالقرآنأهل

.(5)"الفاسدةلآراءبايبدلواولموالتغيير،بالتحريفيبتدعواولمكلها،الأحوال

يقتدىالذينالأئمةأحد،عيسىأبو،الترمذيالسلميسورةبنعيسىبنمحمد(1)

آخرفيأضز،الحفظفيالمثلبهيضربممنكان،متقنعالم،الحديثعلمفيبهم

.(669-3/668)التهذيبتهذيب:انظر.(ـه279)سنةتوفي،عمره

.(036):صالترمذيسنن(2)

.(398-3/397)الموقعينإعلام(3)

.(1/07)اللهفانإغاثة(4)

.(21/223)المعبودعون(5)
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مندكجنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةا!أهواءأهلستدلال

الاءولالمطلب

الأئمةقوالوأوالتابعينالميعابةثارفىالامنزلة

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتها

مخالفةمنعليههممامع-البدعةالأهواءأهلمنفريقكليدعي

وأنصارهالحقأهلهمأنهم-والأئمةوالسلفوالصحابةوالسنةالكتاب

والحق،الهدىأتباعمنكانووالاهمإليهمانتسبمنوأنله،والمتبعون

يدعونكلهم"أنهم:وذلك،(1)البدعأهلمنكانخالفهممنكلوأن

!ومحمدبهجاءماأنيرونشعارها،الظاهرفيملتزمون،الإسلامشريعة

يأذنلمماالدينفيوأحدثوا،ذلكبعدبهمتفرقتالطرقأنغير،الحقهو

وأن،الإسلامبشريعةالمتمسكهوأنهفريقكلفزعمصة،ورسولهاللهبه

لمامئبعوأنه،(2)"وينتحلهيعتقدهالذيهو!صاللهرسولبهقامالذيالحق

بعدهم.منالهدىوأئمةالصحابةعليهكان

جماعةومفارقتهم،!عليعلىخروجهممع-الأولونفالخوارج

وجعلهم،المسلمينوعامةوالتابعينالصحابةجمهوروتكفيرهم،المسلمين

واستحلالهمكفر،دارالإسلامأهلمنغيرهمودار،الإيماندارهمدراهم

يفتخرونالذينالإباضيةمنأتباعهمجاء:-وأعراضهموأموالهمدماءهم

وجماعةالحقوأهلالاستقامةأهلهمأنهمفادعواإليهمبالانتسابويتشرفون

.(347-346/3)الفتاوىمجموع)1(انظر:

.(2/175)المرسلةالصواعقمختصر(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

والسنةالكتابعلمعتمدمذهبهمأنوزعموا،الدعوةوأهلالمسلمين

بهجاءالذيالحقهومذهبهموأن!ك!وو،محمدهوإمامهموأن،والإجماع

.(1)للسلفموافقونوأنهم،!النبي

الذيهومذهبهمأنويزعمون،الحقأهلأنفسهميسمون:والمعتزلة

هووأنه!وو،النبيإلىجبريلبهوجاءالرسلبهوأرسلالكتاببهاللهأنزل

والخلف،السلفعليهمرالذيهووأنه،والسنةوالكتابالعقليقتضيهالذي

منعدداالأولىالطبقةفييجعلونالمعتزلةطبقاتيذكرونحينتراهمثم

وابنعباسوابنمسعودوابنوعليوعمربكرأبو:منهماللهرسولع!حابة

الحسن:أمثالالتابعينوأئمةالصحابةصغارمنعدداالثانيةالطبقةوفيعمر،

البصريالحسنأمثالالثالثةالطبقةوفيمسعود،وابنعليوأصحابوالحسين

.(2)ديبعبنوعمروعطاءبنوواصلغيلانإلىالرابعةفييميلونثم،سيرينوابن

العقولأنوارمشارق،(303-922،492-282):صللقلهاتيالإسلاميةالفرق:انظر(1)

،71-48،75-2،3،45):صللحارثيالفضيةالعقود،(294،ذ-د)صللسالمي

الدامغالحق،(112،122،161-163،167-168،169-172،180-181

،(6،474):صمعمرلعليالإسلاميةالفرقبينالإباضية،(236-7،02،230)عر:

الفرقعندراسة:وانظر.(2.-4،6،91):صللبارونيالإباضيةتاريخمختصر

.(77):صجليأحمدللدكتور

الجبارعبدللقاضيالاعتزالفضل،(68):صللكعبيالمعتزلةذكربابانظر:(2)

-12،17):صالمرتضىلابنوالأملالمنية،(214،229-138،213):!ع

بينالسنةأهلوسطية،(6):عاللهجارلزهديالمعتزلةوانظر:.(18،38-23

.(45-52):صالفرق
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

وعصابةالحقوأهلوالجماعةالسنةأهلهمأنفسهميجعلون:والأشاعرة

منالإسلامأئمةعليهوأن،الصحابةعليهلماموافقمذهبهمأنويرون،السنة

الأئمةأتباعمنالمسلمينجمهورمذهبوأنه،الأربعةوالأئمةوتابعيهمالتابعين

.(1)وغيرهمالأربعة

.(2)الأشاعرةإلىالماتريديةيضممنومنهم

ثم،التابعينثم،الصحابة:كانالمسلميناسمأنزعموا:والصوفية

لهمامتدادايجعلهمفكأنه،(3)التصوفثموالعباد،الزهادثم،التابعينأتباع

لهم.ومتبعينطريقتهمعلوسائرين

الوحيدونوأنهم،الأرضأهلخيرهمالإماميةالشيعةأنيدعون:والرافضة

.(4)النبوةعصرمنامتدادهميجعلونبل!ه،النبيوائباعالإسلامعلى

(1

(2

(3

(4

الدينفيالتبصرة،(364-11،26،362-01):صللبغداديالفرقبينالفرقانظر:

والمشركينالمسلمينفرقاعتقادات،(941-184،921-531):صللإسفراييني

أهلوسطيةوانظر:.(14-12):عللسبكيالصقيلالسيف،(150):صللرازي

:صوالنحلالمللكتابفيالشهرستانيمنهج،(6.-54):صالفرقبينالسنة

(09-411،267-266،370-371،375-391،394،395،658-657).

،(2/59)(131-1/39،62،111)المخالفينعقائدمنالأشعريينبراءةانظر:

.(962،299):صالإسلاميةالعقائدتبسيط،(139):صللمرعشليالطوالعنشر

.(53-12،52-1/02)القشيريةالرسالةانظر:

الحسنبنمحمدعن(444-3/443)السنةمنهاجفيالإسلامشيخنقلهماانظر:

أيضا:وانظر.أوجهثمانيةمن(485-3/444)عليهردهثم،الرافضيالطوسي

للجزائريالنعمانيةلأنوارا،(95-94،58-54):صللبرسياليقينأنوارمشارق

.(24،47-14):صالذريعةتبويب،(28.-2/277)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الصحابةعليهكانمامتبعونبأنهموالبدعةالأهواءأهلمنالدعوىوهذه

منزلةتبينالتيالأمروحقيقةمضقلة،زائغةزائفةدعوىهيوالأئمةوالتابعون

يأتي:بماتتبئنعندهمالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةآثار

قبلهما،منالدينويطلبون،إمامهموالسنةالكتابيجعلونالصحابةأولا:

إلىالتابعينتابعويرجعوكذلكذلك،فيالصحابةإلىيرجعونوالتابعون

فإنوالبدعةالأهواءأهلوأما،بعدهممنالأئمةيرجعجميعآ!اليهم،التابعين

معقولهمإلىيرجعونلأنهم،الصحيحطريقهغيرمنالدينيطلبونمنمنهم

والسنةالكتابمنذلكيوافقلاشيئاسمعواإذاثم،وخواطرهموآرائهم

بلرأسآ،لهيرفعواولموزنآ،لهيقيموالمالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةوآثار

فييستقملم!ان،قبلوهلهماستقامفإن،وأهوائهمعقولهممعيارعلىيعرضونه

البعيدةبالتأويلاتحرفوهقبولهإلىاضطرواوإن،ردوهوآرائهمعقولهمميزان

ظهورهم،وراءالدينونبذوا،عنهوزاغواالحقعنفحادوا،المستكرهةوالمعاني

.(1)أقدامهمتحتالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةوآثارالسنةوجعلوا

والتابعينالصحابةسيرمعرفةعنالناسأبعدمنوالبدعةالأهواءأهل:ثانيا

الطعنفييلتقونبلوالاعتقاد،الدينأبوابفيبهموالاقتداءبعدهممنوالأئمة

،-كالمعتزلة-تارةوبالتفسيق،-والرافضةكالخوارج-تارةبالتكفير:فيهم

أشاعرةمنكالمتكلمين-تارةالصحابةعلىرؤوسهمأوأنفسهموبتفضيل

للصحابةمتبعونبأنهمهذابعدقولهمأفيقبل،؟-وكالصوفيةوماتريدية

.(2/185)المرسلةالصواعقمختصرانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهمولبا!لصادرالتابعةوالبدعةيهواءأهلاستدلال

.(1)!؟والأئمةوالسلف

قبولعنللإعراضالصوارفيفتعلونوالبدعةالأهواءأهلجميعثالثا:

وإنأسلمالسلفمنهجإن:كقولهم،الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةآثار

والتابعينالصحابةآثارمنموقفهمهوهذاكانفإذا،وأحكمأعلممنهجنا

وأسلفهمهمالأخيارأولئكبأنالادعاءعلىيتجرؤونفكيفالأئمةوأقوال

.؟لهممتبعونأنهم

الذيالمستقيمالصراطهووالمنهاجوالشريعةالسنة":الإسلامشيخقال

،...الصراطهذافيالجزيتالهاديالدليلهووالرسول،اللهإلىالعباديوصل

سميل!(عنبكتمآلمئ!سلقتقر!تشبعو(ؤلاقآتبثوةم!تعيماعتزطىهدا!وآن:تعالىقال

خطوطاوخطخطا،!الثهرسوللناخط:مسعودبناللهعبدوقال،11:1153!نعام

شيطانمنهاسبيلكلعلىسبل،وهذه،اللهسبيلهذا:قالثم،وشمالهيمينهعن

بكتمآلشبلققزقتتبعوأؤلاقآتسثوم!تعيماصحرطىقدا!وآن:قرأثم،إليهيدعو

وتأمل،المثالهذااللهلقاءيرجوالذيالعاقلتأملوإذا،1153:الأنعام1(سصيليعن

أقربومن،والرافضةالجهميةثم،المعتزلةثم،الخوارج:منالطوائفسائر

وغيرهم،،والأشعرية،والكلابية،الكراميةمثلالكلامأهلمنالسنةإلىمنهم

ويدعي،الحديثوأهلالصحابةعليهعمابهيخرجسبيللهمنهمكلأوأن

المعصومضربهالذيالمثالبهذاالمرادأنهموجدت،الصوابهوسبيلهأن

.(2)"يوحىوحيإلاهوإنالهوىعنيتكلملاالذي

.(574-3/564)السنةمنهاج،(571-4/531)الفتاوىمجموع:انظر(1)

.(58-4/57)الفتاوىمجموع(2)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وأقوالوالتابعينالصحابةآثارمنيعرفونلاوالبدعةالأهواءأهلرابعأ:

صحيحهابينيميزونولاشيئأ،منهايعرفونلاوقداليسير،النزرإلاالأئمة

يتكلمونمسألةأيفييستقصونولادلالتها،بتحريريعتنونولاوموضوعها،

والأئمة.والتابعينالصحابةعنفيهاوردمافيها

والأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينقدريجهلونوهمخامسأ:

.القرآنبفضلهمنطقالذين

لمكأنهمنبكلايموفروعهالدينأصولفييتكلمأحدهموتجدسادسأ:

حالعرفولا،والإيمانالعلمأهلعليهماسمعولا،الإسلامدارفيينشأ

ولا،الصالحةوالأعمالالنافعةالعلومكمالمنأوتوهوماالأمةهذهسلف

،والضلالالهدىبينالفرقعلىيدلهمانبيهبهالثهبعثممابئنوهماعرف

والرشاد.والغي

الصحابةمن-الأمةوهداةالسنةأئمةفيالوقيعةمنعندهموتجدسابعأ:

فيالمنافقينمنمعهمومنالرافضةوقيعةجنسمن-بعدهمفمنالكرام

والأنصار.المهاجرينوأعيانوعمربكرأبي

عصممنإلا-منهمالسلفجادةعنأعرضومنعامتهموتجدثامنأ:

،قصدوهماغيرمحامللهمويتكلفونوالفزقة،البدعأهلأئمةيعظمون-الثه

لهموالولايةبالإمامةوالشهادةوالتعظيمالإجلالمن-قلوبهمفيولهم

الصحابةعنمأثورهوماعلىويقدمونهم،عليمبهاللهما-الحقأهلوأنهم

المهديين.الأئمةعنومنقولوالتابعين
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ذلك:ومن،الكراموالسلفالصحابةعليهأجمعمامخالفةجؤزواتاسعأ:

إحداثبعدهملمنجازقولينعلىالآيةتأويلفىاختلفتإذاالأمةإن:قولهم

القرآنتفسيرفيالفملالعلىمجتمعةالأمةتكونأنفجؤزوا،ثالثقول

،والتابعونالمحابةيفهمهلممعنىبهاوأرادالآيةأنزلاللهيكونوأن،والحديث

كلهاقبلهمالأمةتكونوأن،الأمةبهيخبرلماللهأرادهمايكونأنوجؤزوا

وهموالتابعينالصحابةعصروانقرض،معرفتهعنضائةالثه،بمرادجاهلة

.(1)!الآيةمعنىيعلموالم

أمرهم-حقيقةفي-والبدعةالأهواءأهلأنيظهرتقدمماخلالومن

والأئمة،والتابعونالصحابةعليهكانبماالتمسكعليهمالواجبمنيرونلا

لازموهذا،فيهموالقدح،الصحابةفيالطعنهو-جميعآ-العامموقفهمبل

.-لاأمبذلكأقزوا-لهم

:(2)كلذوديان

المهاجرينمنالأولينالسابقينوعامةوعمربكرأبيفيتطعن:الرافضةأن

بردتهم.وتحكمتكقرهمبلوالأنصار،

الصحابةمنالمسلمينوجمهوروعلياعثمانكفرواقدالخوارجوكذلك

11/339)(46.-7/639)(6/580)(171-4/017)الفتاوىمجموعانظر:(1)

-341)(468-16،467/12)(58/13-.6،259)(17/448-444)(19/6-5،

.(4/2413)(3/1501)(417-1/173)المرسلةالصواعق،(73،708-303

لمعرفة"(الكتابرخآ-2/751)الصحابةفيوالجماعةالسنةأهلعقيدةانظر:(2)

الصحابة.منوالنواصبوالخوارجالشيعةموقف
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

.(1)بعينلتاوا

كثيرفيوتطعن،طوائفوالتابعينالصحابةمنق!فتأيضاوالمعتزلة

تكقربل،وأهواءهمآراءهمتخالفالتيالأحاديثمنرووهوفيمامنهم

.(2)والخلفالسلفمنانتحلوهاالتيأصولهميخالفمنأيضا

فيفهؤلاءوالأشعريةوالكراميةالكلابيةمنالإثباتأهلمتكلمةوأما

عدمعلىيدلفصنيعهم-صراحةالصحابةفييطعنونلاكانواوإن-الجملة

إياهم:وتقديرهمللصحابةاحترامهم

(1)

(2)

العقود،(534-83،343):صالإباضيللسالميالعقولأنوارمشارق-1انظر:

-91،288-61،85-42،48-31،33-28):صالإباضيللحارثيالفضية

الصحابة.فيالإباضيةطعونلمعرفة؟(029

؟(461،481-441):صجليأحمدللدكتورالمسلمينتاريخفيالفرقعندراسة

الصحابة.فيالمعاصرةالتكفيرجماعةطعنعلىللوقوف

عبيد-بنوعمروعطاءبنواصلقوللمعرفة؟(1/94)والنحلالملل-1انظر:

،()ضقينو()الجملموقعتيشهدواالذينالصحابةتفسيقفي-الاعتزالرأسي

شهادتهم.ورذ

السنةأهلاعتقادأصولشرح،(22-12):صقتيبةلابنالحديثمختلفتأويل

رؤوسمن-العلافالهذيلوأبيالنظامطعنعلللوقوف؟(4/592)والجماعة

الصحابة.في-ومتطريهمالمعتزلة
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من!كلجنقضفيالهمصنةأهلجس!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الآياتتأويلومسألةالإيمانمسألةمثلفيالسلفبمخالفةيصزحونفهم

وينقم،يزيدوعملقولالإيمانأنالسلفمذهب:فيقولون،والأحاديث

مذهب:يقولونوكذلك،وكيتكيتفمذهبهمأصحابنامنالمتكلمونوأما

والمتكلمون،تتأؤللاالصفاتفيالواردةوالأحاديثالآياتهذهأنالسلف

وبينالسلفبينالخلاففيذكرونجوازآ،!اماوجوبأإقاتأويلهايريدون

التوحيدعنضالينكانواالسلفأنفيصريحأهذاأليس.المتكلمينأصحابهم

.!؟المتأخرونوعلمه،والتنزيه

،تارةالمتكلمينوأقوال،تارةالسلفأقوالالمتكلمونينصرفقد:وأيضأ

طريقة:فيقولون،السلفمنوأعلمأحذقالمتأخرينإخوانهميجعلونوتارة

فيبالفضيلةإخواتهمفيجفون،!وأحكمأعلمهؤلاءوطريقة،أسلمالسلف

وأ،فيهوالتقصيرذلكفيبالنقصوالسل!،والعرفانوالتحقيقوالبيانالعلم

تكفيرآيكنلم!ان-فإنهالرفف؟منشعبةهذاأنريبولا.والجهلالخطأ

كمالهمتفسيقآولا،والخوارجالرافضةمنيقولهمنيقولهكما،للسلف

وتخطئةلهمتجهيلأكان؟-وغيرهموالزيديةالمعتزلةمنيقولهمنيقوله

فزعموا،-فسقآيكنلم!ان-والمعاصيالذنوبإلىلهمونسبةوتضليلأ،

الفاضلةالقرونأهلمنوأففلأعلمالشريعةفيالمفضولةالقرونأهلأن

.(1)-الصحابةمقدمتهموفي-

.(571-501،531-4/201)الفتاوىمجموع:انظر(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثانيالمطلب

ثاربالآوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأئمةوبأقوالوالتابعينالميعابةعق

الأولالمسلك

أصل!لاأوموضوعةأقوالأوبآثارالإستدلال

هذهفيوالهدىالعلممناراتمنالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةآثار

بأسانيدهاعنايتهممعبهاالاستدلالعلىيحرصونالسنةأهلفإنولذلك؟الأمة

المقبولةالشهرةعنهماشتهارهاأوإليهمنسبتهاصحةعلىوالحرصوتوثيقها

العلم.أهلعند

والسلفالصحابةعنبآثالييستدلونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

إسنادلهاوليسالعلمأهلعندمقبولةولاعنهمثابتةغيرالأئمةعنوبأقوالي

بأثيريستدلونقدإنهمبل،فيهوتنقلتذكرموثوقمصدرأوبهتروىصحيح

ثمقاكتالبإلىوينسبونهالأئمةلأحدبقوليأوالسلفأحدأوصحابيعن

وأالكذبأقبحمنوهذا،إالبتةفيهيوجدلاأنهيظهروالتحزيالبحثعند

.!والجهلالخطأ

التيأوالموضوعةالأقوالأوبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالوسبب

والموضوعة،الضعيفةبالأحاديثاستدلالهمفيللسببامتدادهولها:أصللا

وعريحهاالسنةصحيحفييجدوالنلأنهمباطلهمعلىبهايستدلونأنهمفكما

لهم،يشهدماالسنةأدلةمنمعهمبأنالناسعوائموليخدعوا،يؤيدهمما
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جس!نمنقضفيالسنةأهلمندكجالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

التيأوالموضوعةالأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابةبآثاريستدلونفكذلك

يؤيدهم،ماالأئمةوأقوالالأمةسلفآثارمنيجدوالنلأنهملهاأصللا

والأئمة.والسلفللصحابةمتبعونبأنهمالناسعامةوليخدعوا

والبدعة:الأهواءأهلبهايستدلالتيوالأقوالالآثاروهذه

بهيستدلونماومنها،وباطلهمبدعهملتقريربهيستدلونمامنها.

بعدهم.فمنالصحابةمنالسنةأهلفيللقدح

منهوماومنها،واختلاقهبوضعهالمتهمينهميكونونماومنها.

منغرضأيحققلأنهوالبدعةالأهواءأهلبهفيستدلالموجودةالأباطيل

أغراضهم.

أصللاالتيأوالموضوعةبالآثارباطلهعلىاستدلمنأولمنولعل

ذكرتفقد،!عفانبنعثمانعلىخرجواالذينالفتنةأصحابلها:

احتخواالصحابةمنغيرهوعلىعليهأقوالأافتعلواأنهموالتاريخالسيركتب

موافقونالصحابةأجلاءمنعددآأنوعلىعليهخروجهممشروعيةعلىبها

.(1)والبهتانوالظلموالعدوانالإثممنعليههمفيمالهم

لاأوموضوعةأقوالأوبآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

لها:أعل

الذيبالأثر،!الصديقبكرأبيخلافةفيالطعنعلىالاستدلال-1

بيعةعنتخلفاأنهمايمنههـعظالعوامبنوالزبيرطالبأبيبنعليإلىفيهن!يمب

بعدها(.وما2/076)عثمانمقتلفتنةكتاب:ذلكفييراجع(1)
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)مكرهينبايعاثمبكرأبي

منعددفيالطعنأو!عفانبنعثمانفيالطعنعلىالاستدلال-2

وطلحةطالبأبيبنعليإلىفيهانهمي!بالتيبالآثار،!الصحابةأجلاء

أهلكاتبواأنهمالصحابةمنوغيرهم!العوامبنوالزبيرالثهعبيدابن

.(2)قتلهأو!عفانبنعثمانبخلعوأمروهمالآفاق

وتعالىتباركاللهعنالاختياريةالأفعالنفيعلىالاستدلال-3

:القيوم":شهـعظعباسلابنالمنسوببالأثر،والبسطوالقبضكالنزول

.(3)"يزوللاالذي

:بالأمواتالتوسلعلىالاستدلال-4

خازنوكان:قال-الدارمالكعن،صالحأبيعنالمرويبالأثر-أ

قبرإلىرجلفجاءعمر،زمنفيقحطالناسأصاب:قال-الطعامعلعمر

فيالرجلفأتيهلكوا.قدفإنهملأمتكاستسق،اللهرسوليا:فقال!هالنبي

عليك:لهوقلمسقيون،أنكموأخبرهالسلامفأقرئهعمرائت:لهفقيلالمنام

آلولاربيا:قالثمعمرفبكى،فأخبرهعمرفأتى.الكيسعليك،الكيس

.(4)هنععجزتماإلا

.(3/857)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصارانظر:(1)

.(3/886)السابقالمصدر:انظر(2)

.(435-1/353)المريسيعلالدارمينقض:انظر(3)

:عوأحكامهأنواعهالتوسلوانظر:.(6/356)مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه(4)

(130-.41).
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مندكجنقضفيالهمصنةأهلجس!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

أهلقحط:قالالثهعبدبنأوسالجوزاءأبيعنالمرويبالأثر-ب

فاجعلوا!هالنبيقبرانظروا:فقالت،عائشةإلىفشكواشديدا،قحطاالمدينة

فمطرناففعلوا،:قال،سقفالسماءوبينبيقيكونلاحتىالسماءإلىكؤىمنه

عامفسمي،الشحممنتفتقتحتىالإبلوسمنتالعشبنبتحتىمطرا

.(1)الفتق

تدللاوالأحاديثالآياتفيالواردةالثهرؤيةأنعلالاستدلال-3

أهلأن:حنيفةأبيللإمامالمنسوببالقول،بالعينالحقيقيةالرؤيةعلى

.(2)يروهأنيشاءكماربهميرونالجنة

ونحووشعرهموعرقهمالصالحينبذواتالتبزكجوازعلىالاستدلال-4

الإماميلبسهكانالذيالثوبغسلأنه:منالشافيللإمامن!ي!ببماذلك،

.(3)اهبيتبزكالثوبهذاغسالةوأخذالثوبمنقطرالذيالماءوأخذأحمد

تأويلوخاصة-الفاسدالتأويلالنصو!تأويلصحةعلىالاستدلال-5

الحجر":أحاديثثلاثةأؤلأنهأحمد:للإمامنمي!ببما:-الصفاتنصوعر

لماالرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادقلوب"و"الأرضفياللهيمينالأسود

.(4)"اليمنقبلمنالرحمننفسلأجدإني"و

.(441-541):صوأحكامهأنواعهالتوسلوانظر:.(1/65)سننهفيالدارميأخرجه(1)

.(931-1/921)المريسيعلالدارمينقض:انظر(2)

.(81-80):ص!الجفريالحبيبأيها...أينإلى:انظر(3)

الحسنىوأسمائهاللهصفاتفيالمثلىالقواعد،(5/398)الفتاوىمجموعانظر:(4)

أحمدالإمامعنالمنقولبهذاالأشعريالرازياستدلالوانظر:.(57-45):ص

التقديسأساسفي-والأخبارالقرآنظواهربعضفيالتأويلمنبدلاأنهعل-

.(071)ص
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثانيالمسلك

عنهامرجوعأواجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال

وبينالدينفيوالمكانةالقدرعظيملهموالأئمةوالسلفالصحابة

والثباتالدينفيوالفقهوالسنةالكتاباتباعمنبهاللهأكرمهملماالمسلمين

فقد،معصومينليسواأفرادهمولكن،وأهلهالباطلعنوالإعراضالحقعل

عمامعدودةمسائلأومسألةفييشذوقد،اجتهادهفيمنهمالواحديخطئ

إليه.فيرجعالحقلهيتبينثمالقوليقولوقد،السنةأهلمنالجماعةعليه

،والإجماعوالسنةالكتابمنبالدليلالحقمعرفةهوالواجبفإنولذا؟

شذأوبعدهمفمنالصحابةمنالسنةأهلأئمةأعيانأحدفيهأخطأماوأما

فيومكانتهقدرهمعرفةهوالواجبفإنعنه،رجوعهثبتأوالجماعةعنبه

متابعفعدممعوالفضلالدينفيبسابقتهعليهوالثناءلهذلكوحفظالدين

يتبع،أنأحقالحقفإن؟-عفرجععمافضلأ-بهشذأوفيهأخطأفيما

.بالرجاليعرفالذيهوالحقوليسبالحقيعزفونالذينهموالرجال

السنة.أهلعليهماهووهذا

والسلفالصحابةعنبآثاريستدلونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

ومتابعةالسنةواتباعالحقمنعليههمماحقيقةتمثللاالأئمةعنوبأقوالي

وأصاحبهاعنهارجعالتيأوالشاذةوالأقوالبالآثارفيستدلون،الجماعة

.باجتهادهفيهاأخطأالتيتلك
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جس!نمنقضفيالهممنةأهلجس!نم:الثانيالفهط

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قولمنالشاذيتبعالحقعنالشذوذيريدالذيإن":الدارميقال

قولمنالمشهوريتبعنفسهفيالحقيؤموالذيبزلاتهم،ويتعلقالعلماء

اتباععلىبهمايستدلبينتانآيتانفهما،جمهورهممعوينقلبجماعتهم

.(1)"ابتداعهوعلىالرجل

وأمستحبالفعلهذابأنالقولوأما":تيميةابنالإسلامشيخوقال

والإباحةوالندبفالوجوب،شرعيبدليلإلايثبتفلا،مباحأوعنهمنهي

الشرعية،بالأدلةإلامنهاشيءيثبتلاوالتحريموالكراهةوالاستحباب

الذيهوفالقرآن،عليهوسلامهاللهصلواتإليهكلهامرجعهاالشرعيةوالأدلة

والقيالع!،معصومأنهعيرفبقولهوالإجماععلمها،الذيهووالسنة،بلغه

،الفرعفيالأصلعلةوأن،الأصلمثلالفرعأنعلمناإذاحجةيكونإنما

متناقضين،بحكمينالمتماثلينفييحكمفلا،يتناقضلاه!ن!أنهعلمناوقد

لاختصاصإلاالعلةوجودمعأخرىويمنعهتارةلعلةبالحكميحكمولا

وسنته!رو،هوشرعهماهوفشرعه،التخصيصيوجببماالصورتينإحدى

وردتإذاالناسأففلمنكان!انوفعلهغيرهقولإليهيضافلاهو،سنهاما

كأبيالصحابةكانولهذا؟الإضافةعلىيدلبدليلإلاإليهيضافولابل،سنته

موافقينمصيبينويكونونباجتهادهميقولون!صمسعودوابنوعمربكر

وإن،اللهفمنصوابايكنفإن،برأيهذافيأقول:أحدهميقوللكن،لسنته

خالفماكلفإنمف،بريئانورسولهوالله،الشيطانومنفمنيخطأكان

وأخطئوابآرائهمقالواوإنالمجتهدونلكن،مبدلأومنسوخشرعفهوسنته

.(129):صالجهميةعلىالرد(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نماالماول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"لهممغفوروخطؤهمأجر،فلهم

تتئعهم:الأقوالأوالآثاربتلكوالبدعةالأهواءأهلاستدلالأسبابومن

فيبهمسفمغيركانوإنلهمأك!متمفيهأنيرونبماوتشئثهم،للغرائب

فيهوقعمايعرفونفلا،الأئمةوأقوالالسلفبآثارأصلأعنايتهموعدم،نفسه

وأالأثرصاحبعنالواردةالأقواليعرفونولاالشذوذ،أوذلكمنالخطأ

بعد.فيماعظوأعرضالقولذلكعنرجعأنهفيتبئنونالمسألةتلكفيالقول

عنكانما)الشاذ،المسلكهذافيهناالمذكورةالثلاثةالأقساموهذه

صاحبيكونأنوهوواحد،موضعفيجميعآتلتقيقدعنه(رجعمااجتهاد،

فيكون،والمدلولالدليلفأخطأالمعئنةالمسألةفياجتهدقدالقولأوالأثر

رجعإنهثم،قولهمعنقولهوشذالجماعةخالفقدالاجتهادفيالخطأبهذا

عنرجعأنهيثبتلمإنوأما.وتابعهمووافقهمالجماعةقولإلىقولهعن

المنقولالقولأوالأثرفياجتمعقدفيكونالجماعةبهخالفالذيقوله

كلأنيظهر:وبذلك،الجماعةقولعنقولهوشذوذالخاطئالاجتهاد:عف

قولهم،عنقولهفيشذقديكونهذاخطئهبمجردفإنهاجتهادهفيأخطأمن

الجماعة.عنوالشذوذالخاطئالاجتهاد:متلازمتانجهتانفهما

.(397-27/396)الفتاوىمجموع(1)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلستدلال

:قسمانهناالمرادالشذوذأنإلىالتنبيهيحسنكما

والسنة،العلمأهلمنالجماعةعليهعماالقولأوالأثرشذوذ:الأول

الجماعة.قولمقابلفيالقولأوالأثرذلكفيكون

فيكون،نفسهالقولأوالأثرصاحبعليهعماالقولأوالأثرشذوذ:الثاني

الأثر.صاحبعنالمستقزالمعهودالمعروفمقابلفيالقولأوالأثرذلك

اجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

عنها:مرجوعأو

وقتكلفي!والنبيقبرزيارةومشروعيةجوازعلالاستدلال-1

منقدمكلماكانأنهفيهـعظعمرابنبأثروخارجها،المدينةداخلمنوحين

.(1)انصرفثمصاحبيهوعلىعليهوسفم!صالنبيقبرزارسفر

وزيارتهاعامة!والنبيآثاراتباعومشروعيةجوازعلىالاستدلال-2

عمرابنبأثر،الرحلوشدبالسفرولوالأوقاتمختلففيعليهاوالوقوف

الذيالمكانفييصليأويتوضأأنعلىوحرصهو!ووالنبيآثاراتباعهفييهنههـغظ

السفر)2(.فيوهوالنبي!هفيهصلأوتوضأ

المرويبالأثر!ه،النبيبقبرالتمسحومشروعيةجوازعلىالاستدلال-3

-45)صالأخنائيعلىالرد،(366-365)صالمستقيمالصراطاقتضاءانظر:(1)

48،137-138،451،179-181).

اقتضاء،(135-27/134)(26/441)(281-1/280)الفتاوىمجموعانظر:(2)

الحميدالعزيزتيسير،(427،439-392،423-384)صالمستقيمالصراط

.(297-295):ص
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نقضفيالهمنةأهلجك!نميلأول:الباب

والبدعةاال!هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ثمالمسجدفيالسجدتينصلىسفرمنقدمإذاكانأنهشهـغطعمرابنعن

يسلمثمالقبلةويستدبر!ىالنبيقبرعلاليمنىيدهفيفهمع!صالنبيأتى

.(1)رمعوبكرأبيعليسلمثم!والنبيعل

القيامةيومربهمالمؤمنينرؤيةتكونأنإنكارعلىالاستدلال-4

تاكز؟يؤشبز!ؤصة:تعالىلقولهالفاسدالتأويلصحةوعلى،حقيقيةرؤيةبأعينهم

علىالاستدلالربها؟ثوابتنتظرالمراد:بأن!23-22:ةمايقلا9تاطربر(زتهاإلى!

.(2)"ربهاثوابتنتظر":قالمجاهدعنبالأثرذلك

مخلوقبأنهفيهالقولوعدمالقرآنفيالوقفصحةعلىالاستدلال-5

فقالوا:القرآنعنسئلواالحديثرواةمشيخةمنناسابأن،مخلوقغيرأو

.(3)هنعوأمسكوا،القولينبأحدفيهنقوللا

!ح!!!!اكع

.(172-169)صالأخنائيعلىالرد:انظر(1)

.(129-128)عالجهميةالردعلى)2(انظر:

.(971-961)صالسابقالمصدر:انظر(3)
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ج!نمنقضفيال!صنةأهلج!نمالثانر:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الضالثالمسلك

تحتمللاماتحميلهاأووالأقوالبترالآثار

وفيالدينفيومكانتهامنزلتهالهاالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثار

المكانة!انزالهااحترامهاوينبغي،المسلمينمنوالإنممافالعدلأهلنفوس

يجلتغييرأوتصزفأقيدونوردتكمانقلهااحترامها:ومنبها،اللائقة

ورسوله.بهااللهأمرالتيالأمانةمنذلككونعنفضلأ،المعنىأوبالمبنى

أقوالهمنقلفيوالتصزفالناسكلامتحريفوالعدوانالظلممنكان!اذا

وفعلهمكلامهميحقلأنوالبهتانالزورمنكانواذاوجهها،غيرعلىوأفعالهم

فيلإذاضررآوأكثرإثمأوأشدجرمآأعظميكونذلكفإن؟يحتمللاماعلى

المسلمينبينقدرآلهمأنوذلك،الأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثارتجاه

بالسبقلهمويقزونبها،يتأشونالتيالقدوةمنأنهمعلىإليهموينظرونوشرفآ،

ومن،العلممنعنهمالمنقولعنويصدرونعنهمفيأخذونوالعلمالدينفي

ذلككانيحتمللاماحقلأوحقوجهدونعنهمنقلفيماتصزففإذاثئم،

فيوتشكيكهمالحقاتباععنعرفهمووخيانتهمبالمسلمينالإضرارمن

فيالخيانةمنكونهاعنفضلأ،أعينهمفيوزعزعتهاوالأئمةالسلفمكانة

يحتمله.مابغيرأووجههغيرعلىكلامهمإليهمينسببأنوالبهتانالنقل

أنهمالأئمةوأقوالالسلفبآثارالسنةلأهلالعظمىالعنايةمنكانولذا؟

هيئتهاعلىوتصرفاتهمحركاتهموينقلونقالوها،كماكلامهمألفاظينقلون

فعلوها.كما
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نقضفيال!صنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وأقوالالسلفآثاربعضفيرأواإذافإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

به،واستدلواناقصأونقلوهبتروه،أجزائهببعضيستدلواأنيمكنماالأئمة

أهلوأن،كذلكأنهبهالمستذلالقولأوالأثربذلكعندهعلملامنفيظن

ذلك:صورومن،متم!كفيهلهموالبدعةالأهواء

قبلهماحذفمعبهوشهـتدذالقولأوالأثرلفظمنجزءيستلأن-1

.بعدهأو

معبهوش!تدذالقولأوالأثرلفظمنجزءعنبالمعنىئعترأن-2

.بعدهأوبهالمستدذاللفظذلكقبلمالهيدلالذيالمعنىحذف

ماإلىيحتملهالذيمعناهعنصرفوهمخرجآفيهيجدوالمإذاأنهمكما

بهاستدلواأوابتداكأف!روهوربما،دليلأوقرينةأوبينةأيدونيحتملهلا

ذلك:صورومن،يحتملهلاماعلى

العكس.أوعامأفيجعلونهخاصآالقولأوالأثرمورديكونأن-1

فيه.وردالذيالمعنىأوالحالغيرعلىالقولأوالأثريحقلأن-2

والأئمةالسلفحالمعيتوافقلاماعلىالقولأوالأثريحملأن-3

عمومآ.

معانيهابعضرعلالقولأوالأثرفيالواردةالألفاظبعضرتحقلأن-4

.الأحوالوقرائنالكلامسياقفيالنظردوناللغوية

دونالحديثأوببعفالآيةيستدلونوالبدعةالأهواءأهلكانوإذا

فلا؟يحتملانلاماعلىالحديثأوالآيةيحملونأوالآخر،بعضهأوبعضها

يصدقوبذلك،الأئمةوأقوالالسلفآثارتجاهأيضآذلكيفعلواأنغرو
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مندمجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"عليهمماويتركونلهممايأخذونالأهواء؟أهل":السلفقولعليهم

وأالأقوالأوالآثارببتروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

تحتمل:لاماخميلها

وقتكلفي!هالنبيقبرزيارةومشروعيةجوازعلىالاستدلال-1

منقدمكلماكانأنه!تعمرابنبأثروخارجها،المدينةداخلمنوحين

.(2)انصرفثمصاحبيهوعلىعليهوسفمور!لك!النبيقبرزارسفر

سفر،منالقدوموهيمعينةحالفيجاءشص!ته!عمرابنمنالفعلفهذا

وللأشخاعرالأوقاتفيالزيارةعمومعلىبهواستدلوا،يحتمللامافحملوه

.!الأماكنمختلفومن

وزيارتهاعامة!صالنبيآثاراتباعومشروعيةجوازعلىالاستدلال-2

عمرابنبأثر،الرحلوشدبالسفرولوالأوقاتمختلففيعليهاوالوقوف

الذيالمكانفييصليأويتوضأأنعلىوحرصه!نووالنبيآثاراتباعهفيييذهـعظ

السفر)3(.فيوهوالنبي!فيهصلىأوتوضأ

إذاذلكيفعلأنهوهيمعينةحالفيجاءفيهـغطعمرابنمنالفعلفهذا

فيه،صلىأووتوضأترلهقدص!"النبيكانمنزلأالسفرفينزولهوافق

تخريجه.سبق(1)

45):صالأخنائيعلىالرد،(366-365):عالمستقيمالصراطاقتضاءانظر:(2)

-48،137-138،451،179-181).

اقتضاء،(135-27/134)(26/441)(281-1/280)الفتاوىمجموعانظر:(3)

الحميدالعزيزتيسير،(427،439-392،423-384):صالمستقيمالصراط

.(297-295):ص
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نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الحضرفي!رالنبيآثاراتباععمومعلىبهواستدلوا،يحتمللامافحملوه

بالزيارةوتقضدها،الجهاتمختلفومنالأوقاتفيزيارتهاوعموموالسفر،

.!عندهاتفغلالتيالعباداتوعمومعندها،التعئدوعموم،والتحري

بأثر،الصالحينبذواتالتوسلومشروعيةجوازعلالاستدلال-3

الصحابةعناللهرضي-المطلبعبدبنبالعباسالخطاببنعمراستسقاء

.(1)-أجمعين

الدعاءطلبوهيمعينةحالفيجاء!عمرمنوالفعلالقولفهذا

واستدلوا،يحتمللامافحملوه،وبحضرتهحياتهحالفي!العباسمن

.!وبالأمواتوبالغائبينبالذواتالتوسلعلىبه

خطبتهفي!الصديقبكرأبيبقولوالمعتزلةالرافضةاستدلال-4

فاتبعوني،استقمتفإذا،بخيركمولستوليتكم":خلافتهأولالمشهورة

ليطاعةفلااللهعصيتفإذا،اللهأطعتماأطيعوني،فقومونياعوججتوإن

نفسهعلىاعترف!بكرأباأن:منيحتمللاماإياهوتحميلهم(2)"عليكم

وما2/22)جرجيسبنداودشبهاتكشففيوالتقديسالتأسيسمنهاجانظر:(1)

بعدها(،وما262)صالشاميةالداحضةالشبهعلىالشهابيةالمرسلةالصواعقبعدها(،

وسوسةعنالإنسانصيانة،(48)صالافهامجلاءأوهامعنالظلامغياهبكشف

.(7-ه55)رعوأحكامهأنواعهالتوسل،(641-151)صدحلانالشيخ

/2)النبويةالسيرةفيهشاموابن،(11/336)المصنففيالرزاقعبدأخرجه(2)

الأحاديثتخريجانظر:.وغيرهم،(183-3/182)الطبقاتفيسعدوابن،(166

فيكثيرابنالحافظوأورده،(074-2/504)الكشافتفسيرفيالواردةوالآثار

."صحيحإسناد"هذا:وقال(028-5/279)والنهايةالبداية
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جس!نمنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)اللهيعصيوأنهبخيرهمليسأنه

بيعةإن":!الخطاببنعمربقولوالمعتزلةالرافضةاستدلال-5

نأ:منيحتمللاماإياهوتحميلهم(2)"شرهاالثهوقىفلتةكانتبكرأبي

.(3)اهبويزدريأمرهاويوهنبالخلافةبكرأبيبيعةفيبذلكيطعن!عمر

الخلودأنوالشوكانيوالقرطبيعطيةلابنالأهواءبعفأهلنسبة-6

فيهامخنداناراه!ذي،ةدودحويخثذهثو!سروآلتةيغصى!ومف:تعالىقولهفي

استدلالهثم؟الأبديللدواملغةموضوعالشاء:9411(ضالايثعذاهمثوثه

النار،في)الكبائر(المعاصيأصحابخلودعلىتدلالآيةأنعلىبذلك

بالمعصيةالمرادبأنجميعآصزحواإنهمحيث،كلامهمبترخلالمنوذلك

ولمبه،وأمرهمإليهالثهدعاهمالذيالتوحيدوتركبالئهالكفر:الآيةفي

.(4)بالكبيرةالمعصيةيفسروا

(1

(2

(3

(4

المعتزلةعلىالردفيالانتصار،(273-268):عىالرافضةعلىوالردالإمامة:انظر

.(859-3/858)الأشرارالقدرية

،(5/439)المصنففيالرزاقوعبد،(1/449)المسندفيأحمدالإمامأخرجه

الأرناؤوطشعيبإسنادهوصحح،وغيرهم،(8/057)المصنففيشيبةأبيوابن

مسلم.شرطعل

المعتزلةعلالردفيالانتصار،(26.-258):صالرافضةعلوالردالإمامةانظر:

.(186-3/086)الأشرارالقدرية

.(136-358)الدامغبالحقالمسمىالخليليكتابعلىالبالغالقويمالرد:انظر
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الرابعالمسلك

متشابهةأومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالضم!ك

الرفيعةالمكانةمنعليههمماوالأئمةوالسلف!الصحابةنالإنما

الإيمانمنبهوخصهموشرفهمعليهماللهأنعمبماالأمةفيالشريفةوالمنزلة

الإسلامإلىالسبقمن!صالصحابةبهتمئزمامعهذا،والعملوالعلم

التابعونبهتميزوما،التأويلوسماعالتنزيلومعاصرةالأنامخيروصحبة

الأولى.الثلاثةالقرونفضيلةمنوتابعوهم

عنمعصومينليسواوالأئمةوالتابعينالصحابةأفرادفإنذلك،ومع

.-السابقالمسلكفيلهالتعزضسبقكما-عنهمبرئينولاالخطأ

ماالمجغلالمتشابهالفعلأوالقولمنعنهميصدرقد-أيضآ-وهم

عليه:الدلالةأوالباطلأهلعليهماموافقةأوالحقخلافيحتملأويوهم

الأئمةأوالسلفأوالصحابةعنذلكمنشيءعلىوقفواإذاالسنةفأهل

علىيحملونه-وفضلهموتقدمهمسابقتهممنلهميعرفونهلما-فإنهم

انحرافآولاللباطلتقويةولاالحقعنخروجآيعذونهولاالمحامل،أحسن

.الصوابعن

ويتبعونهالقبيلهذامنكانمايتتئعونفإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

ويدعون،باطلمدلولأوفاسدمعنىمنيوهمهبماإلايف!رونهلاثم،مه!فنأ

معرضين،السنةأهلعلىردآأووالبدعةالهوىمنعليههملماتأييدآفيهأن

،المتكاثرةالمشتهرةالواضحةالصريحةوالأقوالالآثارمنغيرهعنصفحآ
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كتابآياتمعذلكيسلكونوالبدعةالأهواءأهلكانإذافإنهغزؤإ،ولا

آثارمعأيضآيسلكوهأنعليهمبجديدفليس!والثهرسولوسنة!الله

الأمة.وأقوالوالسلفالصحابة

المسلك:هذاوالبدعةالأهواءأهلسلوكأسبابأعظممنأنشكولا

تعفمهعنإعراضهمأو،والسلفالصحابةعليهكانمابحقيقةجهلهمهو

الحقهووالبدعةالهوىمنعليههممابأنالفاسدظنهمأوفيه،والفقهوطلبه

يجعلهمكلهوهذا،السلفمنومكانةمنزلةوأعلىأرفعوأنهموالصواب

ماعلىويحملونهاالمتشابهةالمحتملةالمجملةالأقوالأوبالآثارنوك!متي

.(1)السنةأهلعلىبهيشغبونماأوعليههم

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجوأوضحأظهرومن

محتملةأومجملةوأقوالبآثاربالتم!ك،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

متشابهة:أو

أهلبهاواحتجوالأئمةالسلفعنوردتالتيوالأقوالالآثارتلك

تفويفكانالسابقينوالأئمةالسلفمنهجأنعلىالتعطيلوأهلالتفويض

الصريحةوالأقوالالآثاربكافةجاهلينأومعرضين،سبحانهالباريصفاتمعاني

إياها،!اثباتهمعالنصوبمعانيمعرفتهممنالواضحموقفهمعلىالدالة

بالتمثيلهناأكتفيفإننيوحاضرآماضيآفيهاالخطأووقوعوأهميتهاولكثرتها

:(2)اهنمنماذجبذكر

.(01-5/9)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(437-135):صالصفاتنصوصفيالتفويضأهلمذهب:انظر(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

(2)الثوريوسفيان(1)الأوزاعيسألت":قالمسلمبنالوليدعن-1

فقالوا:،الرؤيةفيهاالتيالأحاديثهذهعن(3)دعسبنوالليثأنسبنومالك

.(4)"كيفبلاآمروها

عنأحنبلبنأحمد:يعنيأاللهعبدأباسألت":المروزيوقال-2

.(5)"جاءتكمانمزها:فقالالصفاتأخبار

(1

(2

(3

(4

(5

،(!88)سنةولدعمرو،أبو،الشاميالأوزاعيعمروأبيبنعمروبنالرحمنعبد

مرابطأتوفي،وقتهفيالشامأهلوأعلم،زمنهفيوالفقهوالسنةالحديثأئمةأحدوكان

.(539-2/537)التهذيبتهذيبانظر:.ذلكغيروقيل(!571)سنةببيروت

الحديث،فيالمؤمنينأمير،اللهعبدأبو،الكوفيالثوريمسروقبنسعيدبنسفيان

علىمجمعأ،الدينأعلاممنوعقمآ،المسلمينأئمةمنإمامآكان،(ـه97)سنةولد

.(!161)سنةتوفيوالزهد،والورعوالضبطوالمعرفةوالفقهوالحفظالإتقانمع،إمامته

.(58-2/56)التهذيبتهذيب:انظر

سنةولد،الإمام،الحارثأبو،المصريالفهميالرحمنعبدبنسعدبنالليث

العلموكثرةوالورعالأثراتباعفيزمانهساداتمنسخيأنبيلأثقةكان،(!94)

التهذيبتهذيبانظر:.(ـه175)سنةتوفي،زمانهفيبالفتوىاستقلوقدوالفقه

(3/484-481).

.(3/535)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

.(22-12):صالتأويلذم
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ج!نمنقضفيالهشةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالميهادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

نؤمن":-والرؤيةالصفاتبعفأحاديثعن-أحمدالإماموقال-3

.(1)"معنىولاكيفولابها،ونصدقبها

المشرقمنكلهمالفقهاءاتفق":الشيبانيالحسنبنمحمدوقال-4

رسولعنالثقاتبهاجاءالتيوالأحاديثبالقرآنالإيمانعلالمغربإلى

فسرفمن،تشبيهولاوصفولاتفسيرغيرمن!الربصفةفي!صالله

فإنهم،الجماعةوفارق!هالنبيعليهكانمماخرجفقدذلكمنشيئااليوم

قالفمنسكتوا،ثموالسنةالكتابفيبماأفتواولكنيفسروا،ولميصفوالم

.(2)"شيءلابصفةوصفهقدلأنه؟الجماعةفارقفقدجهمبقول

حقعندناالأحاديثهذه":(3)سلامبنالقاسمعبيدأبووقال-5

أدركناماقلنا:تفسيرهاعنسئلناإذاأناإلابعف،عنبعضهمالثقاتيرويها

.(4)"ونسكتبهانصدقشيئامنهانفسرلاونحنشيئا،منهايفسرأحدا

.(22):صالتأويلذم(1)

.(433-3/432)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

سنةولد،الفنونذوالمجتهدالحافظالإمامعبيد،أبو،اللهعبدبنسلامبنالقاسم(3)

اللغةورواةالنحويينالمحذثينبغدادعلماءمن،الشأنكبيرورعأدينآكان،(!571)

،الفنونكلفيالتصانيفوصنفالاجتهاد،أئمةومنبالقراءاتوالعلماءوالغريب

.(509-495هـ(.انظر:السير)224/01)سنةتوفي

.(3/526)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(4)
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نقضفيالسنةأهلج!نما؟ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

عقلكيبلغهلممماشيئاالآثارمنسمعتماوكل":(1)البربهاريوقال-6

والتفويفوالتصديقبالتسليمفعليك-الصفاتبعفأحاديثوذكر-

فسرفمن،واجببهذاالإيمانفإن؟بهواكهذهمنشيئاتفسرولاوالرضا،

.(2)ال...جهميفهووردهبهواههذامنشيئا

!ح!!!!اكع

كان،الحنابلةشيخالإمامالقدوةمحمد،أبو،البربهاريخلفبنعليبنالحسن(1)

انظر:.(ـه328)سنةتوفي،لائملومةاللهفييخافلاالأثرإلىداعيةبالحققؤالأ

(93-51/09)السر

بما-والشهرستانيوالغزاليالجوينياستدلالوانظر:.(32-31):صالسنةشرح(2)

في:التفويضهوالسلفمذهبأنعل-الصفاتنصوصإمرارمنالسلفعنورد

،(52،56.06-15)صللغزاليالعوامإلجام،(182)صللجوينيالنظاميةالرسالة

.(01-ه1/031)للشهرستانيوالنحلالملل
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جك!نمنقضفيالههمنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة!مهواءأهلاستدلال

مسانالمسلك

المسألةفيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج

والسلفالصحابةبأنلقزأنإلايسعهلاالإسلامأهلمنمنممفكلإن

وأن،الرفيعةوالمنزلةالعلتةالمكانةلهمالإسلامأئمةمنالسنةأهلوأئمة

يجوزلاالذيالحقهوالأئمةعليهوتابعهموالسلفالصحابةعليهكانما

والرسولالكتابعنتلقوهإنماالصحابةأنذلكعنه،الخروجولاخلافه

يمكنفلا،بعدهممنالأئمةثم،تابعوهمثم،التابعونعنهموتلقاه،مباشرة

منشيءعلاتفقواماومتى،فيهمالحقيكونأنإلاالأحوالمنحاليبأفي

لهم،وشرعهورضيهعبادهعلىاللهأنزلهالذيوالدينالحقفهوالدينمسائل

بها.والاستدلالواتباعهابهاوالقبوللهاالتسليميجبحجةفإجماعهم

ماأقوىمنبعدهممنوالأئمةوالسلفالصحابةإجماعكان؟ولذلك

لماونقفتماالمخالفينلضلالودفعآالدينلمسائلتقريرآالسنةأهلبهيحتج

الإجماعهذابتحريربعدهمفمنالتابعينلدنمنالسنةأهلوعيي،بهيحتجون

روايةالأساليبوشتىالطرقبمختلفإياهموتبليغهالأمةإلىونقلهوتحقيقه

الخلافوقعالتيالمسائلبتحريرأيضآعنواكماوتأليفآ،وكتابةووصيةوتدارسآ

مسلكآذلكفيمنتهجين،بعدهممنالأئمةأوالتابعينأوالصحابةبينفيها

ستعلىيقوم،أصوبولا-الأمةمنغيرهمعند-منهأشذلاعدلأوسطآ

:(خطواتأو)مراحل

الصحيحةوالنقولالثابتةبالأسانيدالمسألةفيالخلافوجودإثبات-1
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نقضفيالسنةأهلج!نما؟ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.المعتبرة

أهلمنبهقالمنإلىقولكلنسبةمعالمسألةتلكفيالأقوالذكر-2

ذلككل،بعدهممنالهدىوأئمةوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالحق

ثابتة.ونقولبأسانيد

استيفاءالبتةفيهيكونلا،وأمانةبدقةتامآإيرادأقولكلأدلةإيراد-3

وجهه.غيرعلىدليليحكايةولاآخردونقوليأدلة

المعتبرةوأصولهوقواعدهالشرعأدلةوفقفريقكلأدلةدراسة-4

لقوليتعضبدون،ومعرفتهالحقبلوغفيمخلصةالهوىعنخالصةدراسة

فياختلفواالذيالأجقةأولئكومكانةبفضلالإقرارمعآخر،علىفرييىأو

ولافسادأولاشرآبالخلافأرادواماوأنهم،وتقديرهموتوقيرهمالمسألة

فيمعذورومخطئأجرانلهمصيببينماوأنهم،وأهلهالحقعنخروجآ

واحد.أجرلهاجتهاده

والبراهينالحججذكرمعواضحآبيانأالخلافذلكفيالحقبيان-5

القولضعفتبينوالتي،وتدعمهوتؤيدهالراجحللقولتشهدالتي:الشرعية

.وخطأهالمرجوح

علىالمسألةتصنيفثم،وقوتهالمسألةفيالخلافحقيقةتحرير-6

بعديقولمنلخلافوقبولأوتركآ،بهاوقولأوضعمآ،قوةتتفاوتأصناف

يأتي:كما!انكارآ؟المخطئأوالمرجوحبالقولذلك

نقلعمنصحتهلعدمثابتآ؟ولاصحيحأفيهاالخلافيعذلامسائل.

المسألة،فيثابتخلافأنهعلىحكايتهتجوزفلامردودأ،باطلأيعذبلعف،
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جم!نمنقضفيالههمنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

عنففملأ،الإجماعفيقادحبأنهالادعاءولافيها،موجودآخلافآاعتبارهولا

بمضمونه.والقولاعتماده

يجوزفلاشذوذآ،أوخطآيعذبلمعتبرآ،فيهاالخلافيعذلامسائل.

فيه.الخلافإحياءولامتابعفولاالمخطئبالقولالقول

الصوابلكن،-الأصلفي-ووجاهةقوةفيهاللخلافيكونمسائل.

والرجوعتركهينبغيفيهاالمرجوحوالقول،اتباعهيجبالذيالحقهوفيها

الصحيح.القوليضيفالمسألةفيخلافآاعتبارهولاعليهالاعتماديصخولاعف

المسائلمنوتكون،-أيضآ-ووجاهةقوةفيهاللخلافيكونمسائل.

وأالآخرالقولبتخطئةالقوليستلزمسالقولينلأحدالترجيحفيهايكونالتي

الدليلقوةمنوافرونصي!حظلهفيهاالمرجوحالقوللكنمرجوح،أنه

علىحكايتهوتصخمؤثرآ،خلافآالمسألةفيالخلاففيعذ،الحجةووضوح

القولين.منواحدبأيقالمنعلىفيهينكرولا،السنةأهلبينخلاف!أنه

منوتكون،-أيضأ-ووجاهةقوةفيهاللخلافيكونمسائل.

بتخطئةالقوذمستلزمآالقولينلأحدالترجيحفيهايكونلاالتيالمسائل

يعذفلا،التنوعاختلافبابمنيكونوإنمامرجوح،أنهأوالآخرالقول

أنهعلىحكايفتصخولا،السنةأهلبينحقيقيآخلافآالمسألةفيالخلاف

السنةلأهلصحيحةأقوالأنهاعلىالمسألةفيالأقوالتذكر!انما،كذلك

قالمنوأن،بعدهمفمنالصحابةمنوالعلمالدينأئمةمنقالمنبهاقال

منعلىالبتةفيهينكرولا،بقولهمقائللهممتبعفهوجميعآبهاأومنهابواحل!

القولين.منواحدبأيقال
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.البابهذافيالسنةأهلمسلكهوفهذا

الأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثارفأعيتهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

بالجهلفبلوابها،ويتمسكوافيهاويتفقهواويحفظوهاويتعلموهايطلبوهاأن

ومسالكهم،مناهجهمعنالشديدوبالإعراض،ومواقفهمبأقوالهمالمفيرط

التيالمسائلتتبقهمذلكفأورثهم،وهديهمطريقتهمعنالبعيدوبالضلال

فيها:اختلفوا

عنهم.الخلافذلكثبوتفيتأملأونظيرأدنىدون.

ونسبتهاالمسألةفيالأقوالنقلفيوأمانةودقةوتوثيتيتحريبرودون.

أدلتهم.وإيرادبهاقالمنإلى

والضوابطوالقواعدالأدلةوفقالأقوالدراسةفيجهدأفيودون.

الشرعية.

وتصنيفه.وتحريرهالمسألةفيالخلافلحقيقةالفهممطلقودون.

بمجردوالبدعةالأهواءأهليستدلأن:-بدولا-ذلكآثارمنفكان

الحقيقيالخلافوجودعلى-ظاهرآولو-المسألةتلكفيالخلافوقوع

الأئمة.أوالسلفأوالصحابةبينفيهاالمؤثر

منها:،لأسبابوالبدعةالأهواءأهليسلكهالمسلكوهذا

لقولهميشهدأنهيذعونماالمسألةفيالقولينأحدفييكونأن-1

مذهبهم.ويؤيد

http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةاالماهواءأهلاستدلال

وأالسنةأهللمذهبردأفيهأنيدعونماالقولينأحدفييكونأن-2

عليه.ردأ

إجماعفيهاليسأنهعلىالمسألةفيالخلافوقوعبمجردالاستدلال-3

السلف.عنمنعقد

القولينكلاأنعلىالمسألةفيالخلافوقوعبمجردالاستدلال-4

بأحدهما.قالمنعلىالإنكارفيهيجوزولابهالقولويصحالسلفعنمأثور

أهلعليهماأنعلىالمسألةفيالخلافوقوعبمجردالاستدلال-5

اتباعه.يجبالذيالحقهوليسعمومأالدينفيأوالمسألةتلكفيالسنة

منوقعماعلىالتنبيهالغرض...!انما":تيميةابنالإسلامشيخقال

بأمرمعازضذكرتموهالذيهذا:قالواالأهواءأهلمنلبعفالناسالشبهة

ومع،مراتخمسيومكل!هالنبيعهدعلىيفعلكانفإنه،والإقامةالأذان

الفجر،فيوالقنوت،بالبسملةالجهروكذلك،صفتهفيالاختلافوقعفقدهذا

نحووذكروانقلها،فيالاختلافوقعوقد،وقائعهأعظممنالوداعوحجة

هذاوجعلوا،بعفالناسعندوالنزاعالشبهةفيهاوقعتالتيالأمورهذه

لأهواءكيمبلينقللمماالدينأمور!نيكونأنليسوغوا؟تقدملمامعارضا

صفاتفيواختلافهمالعلماءتنازعفإنوالتنازعالرأيجهةوأما،وأغراض

الأهواءأهلمنلكثيرشبهةصارالدينأمورمنذلكغيروفيبلالعبادات

جهتين:فييكونلاوالحقواحد،اللهدينإنوقالوا:،وغيرهمالرافضةمن

لاختلافوالتفرقافهذا،182:النساءأ(آخيقعا!يينلؤجدوأييهيمقيخدغترآلتو!ؤتؤكأن

بعباراتعنهمويعبرون،والجماعةالسنةأهلعليهفيماالحقانتفاءعلىدليل
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

العامة،يسمونهموتارة،الحشويةيسمونهموتارةالجمهور،يسمونهمتارة

السنةأهلعليهفيماالحقكونمنمالغاهذاجعلوالماالأهواءأهلعمارثم

:الشيطانسبلمنسبيلاينتحلكل،والجماعة

وضعمنوأصل،لهوجودلالماالبيتأهلعنالنقلتنتحلفالرافضة

الرفض،لهمابتدعالذيسبأ،بناللهعبدالأولرئيسهممثل،زنادقةلهمذلك

:وقال،حقهوفيعنميموأنه،بالخلافةعليعلىنص!والنبيأنلهمووضع

كانولهذا،الإسلامهدمإلىالتوسلبذلكالزنادقةوغرضمعصوقا،كانإنه

أمورهمببعضأخذومنالمتفلسفةفالصابئةوالإلحاد،الزندقةالرففباب

إنماوغيرهموالحاكميةوالإسماعيليةوالنصيريةالقرامطةمنعليهمزادأو

بابمنالإسلاموشرائعوالرسوليبالكتابوالكفرالزندقةإلىيدخلون

والرفف.التشيع

أهلينقلهمماكثيرفيوتطعن،والعقلالقياستنتحلونحوهموالمعتزلة

.ونحوهالاختلافمنذكربماذلكويعللون،والجماعةالسنة

.(1)"أهلهاوفيفيها،الطعنأسبابمنالملةبعفأربابذلكجعلوربما

المسألة:فيالخلافوقوعبمجردوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

ؤصة!:تعالىقولهتفسيرفيمجاهدعنالمرويبالأثرالاستدلال-1

صحةعلى؟(2)"ربهاثوابتنتظر":بقوله123-22:القامةزتهابمطر*(9ىلإ!؟زضاتتؤضبز

.(367-22/365)الفتاوىمجموع(1)

.(129-128):صالجهميةعلىالردانظر:(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

تفسيرهاصحةوعلى،الآيةفيالرؤيةتفسيرفيالسلفبينالخلافثحبوت

بالعين.الحقيقيةبالرؤيةلابالانتظار

القرآنعنسئلواالحديثرواةمشيخةمنناسابأنالاستدلال-2

الخلافثبوتصحةعلىعنه؟وأمسكوا،القولينبأحدفيهنقوللافقالوا:

وعدمالقرآنفيالوقفعمحةوعلى،والأئمةالحديثأهلبينالمسألةفي

.(1)مخلوقغيرأومخلوقبأنهفيهالقول

العوامبنوالزبيرطالبأبيبنعليأنمنرويبماالاستدلال-3

ثبوتعلى؟مكرهينبايعاثم!الصديقبكرأبيبيعةعنتخلفا!ت

وأنهافيهاالطعنصحةوعلىبكر،أبيخلافةصحةفيالصحابةبينالخلاف

.(2)الصحابةبإجماعكانتولاصحيحةغير

الحجر":أحاديثثلاثةأؤلأنهأحمد:للإمامن!يمببماالاستدلال-4

الرحمن"أصابعمنأصبعينبينالعبادقلوب"و"الأرضفياللهيمينالأسود

السلفبينالخلافثبوتعلى؟"اليمنقبلمنالرحمننفسلأجدإني"و

عليهالذيالفاسدعالتأويلالنصوتأويلصحةوعلى،التأويلمسألةفي

.(3)ونحوهمالتعطيلأهلمنالخلف

.(971-196):صالجهميةعلىالردانظر:(1)

.(3/857)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصارانظر:(2)

الحسنىوأسمائهاللهصفاتفيالمئلالقواعد،(5/398)الفتاوىمجموعانظر:(3)

أحمد-الإمامعنالمزعومالنصبهذا-الغزالياستدلالوانظر:.(57-54)!ع

.(071)صالتقديسأساسفيالرازيعنهونقله،(185-184)عالتفرقةفيصلفي
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

الثالثالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلاستدلالنقضهاالسنةأهلمنهج

الأئمةقوالوبأوالتابعينالميعابةعقثاربالآ

الأولالمسلك

الإمامإلىالمنسوبالقولأوالأثرصحةبإثباتالمطالبة

لاالفعلأوالقولأنوعرفأ:وعقلأشرعآالهامةالثابتةالأصولمن

كانأوعنهصدورهثابتآكانإذاإلاإليهنسبتهتصحولاأحدعنئحكى

الفعلأوالقولذلككانإذاسيماولاعنه،ومشهورمعروفهولماموافقأ

الصحابةمنهوذلكعفالمنقولكانأو،ودينهعنهنقلمنبعقيدةمتعلقأ

.والإسلامالسلفوأئمة

بعدهمفمنالسلفأئمةمنالإمامأوالصحابيعننقلماكانفإذا

ذلكعنوالمشهورالمعروفيخالفبل،والإجماعوالسنةالكتابيخالف

ثابتآ.عنهمالمنقولذلكيكونأنحينئذتعين؟الإمامأوالصحابي

فيوتضحيةجهدمنالعلماءبذلهمايقينآيعلمعليمطالبكلأنكما

جمعواحتىوتدوينها،ونقلهاالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثارحفظسبيل

والأقوالالآثارتلكتحريرمنبهامتازوامامعهذاوالعذ،الوصففاقمامنها

الصحيحة.المعانيمنفيهاماوبيانوشرحهاودراستها

آثارمنبأثيرومذهبهمباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهليستدلوعندما

أمرهم-غالبفي-فإنهم؟الإسلامأئمةأقوالمنقوليأووالسلفالصحابة
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

عنومشهور!روفهولماأووالجماعةللسنةموافقوهوبهيستدلونلا

بهايتشئثونشبهةفيهوجدواإذابهيستدلون!انما،الإمامأوالصحابيذلك

نأضرورةيعنيوذلك،وغيرهمالسنةأهلمنمخالفيهمعلبهاللاستدلال

أهللمذاهبموافقته-يوهمأو-ظاهرهيدذماالقولأوالأثرذلكفي

والبدعة.الأهواء

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلبهيبدأماأولفإن؟كلهلذلك

بإثباتإياهممطالبتهمهو:الأئمةوأقوالوالسلفالصحابةبآثاروالبدعة

لاذلكإزاءوفيعنه،ونقلوهإليهنسبوهمنإلىالقولأوالأثرذلكصحة

منالأمريخلولاوحينها،صحتهيثبتواأنمنبذآوالبدعةالأهواءأهليجد

:أحوالثلاثة

.القولأوالأثرذلكإلىالإسنادوالبدعةالأهواءأهليوردأن:الأول

كانلولأنهالإسناد"صحةبإثباتالسنةأهلطالبهمذلكفعلوافإذا

وكان،بهالاستدلالوبطل،عنهنقلمنإلىنسبتهتصخلمموضوعآأوضعيفآ

أهلاستدلالوسقط،كعدمهعليهابهاستدلالتيالمسألةتلكفيوجوده

رأسه.أئمعلىبهوالبدعةالأهواء

:الحالاتهذهإحدىمنالأمريخلولاوهنا،

لهويسفم،القولأوالأثرذلكإسنادصحةالشبهةصاحبكايثبتأن-1

ذلك.

صحيحآ.يكونالإسنادولكنالإسناد،صحةإثباتمنيتمكنلاأن-2

الأثربذلكنقفاستدلالهإلىالسنةأهلمعهينتقل:الحالتينهاتينففي
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انقصلبدعةأهلال!صنةافيأالأسهمتدلالمن!سججك!نم

المطلب.هذافيالتاليةالأربعةالمسالكأحدإلىالقولأو

يسفملالكن،يدعيهأوهويعلمهماجهةمنالإسنادصحةيثبتأن-3

موضوعآ.أوضعيفآالنقدمحذفيالإسناديكونبل،ذلكله

وأضعيفآالإسنادويكونالإسناد،صحةإثباتمنيتمكنلاأن-4

موضوعآ.

ويردونهصحتهبعدمبهاستدلالهالسنةأهلينقضر:الحالتينهاتينففي

أساسه.منبهاستدلالهويسقط،بهمتق!كالشبهةلصاحبيبقىفلا،بذلك

المصتفاتمنمرجعآأومصدرأوالبدعةالأهواءأهليوردأن:الثاني

وأالصحابةمنعنهنقلوهمنإلى-إسناددون-القولأوالأثرذلكينسب

الأئمة.أوالسلف

الإسناد،صحةبإثباتإياهممطالبتهمعلىالسنةأهلبقيذلكفعلوافإذا

يقتصرلاثمالمصتف،أوالكتابذلكفيالنسبةبتلكالاكتفاءصحةوعدم

إلىينتقلونبل،-النقففيوكفايتهاقوتهامع-الحجةهذهعلىالسنةأهل

.القولأوالأثرذلكفيهديمرالذيالمصئفأوالكتابذلكفيالنظر

:الحالاتهذهإحدىمنالأمريخلولاوهنا،

فيجمع:السنةأهلعندالمعتمدةالكتبمنالكتابذلكيكونأن-1

مسالكبأحدعنهوالجواب،القولأوالأثرذلكبإسنادالمطالبةبينالسنةأهل

التالية.الأربعةالنقض

ومصادرهم:ومراجعهمالبدعةأهلكتبمنالكتابذلكيكونأن-2

التيالمصنفاتخلؤفإنورذه؟نقضهفيالسنةأهلعندكافيآذلكفيكون
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جم!نمنقضفيالهمهمنةأهلجص!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وأالأثرذلكعنوتحريرهاوضبطهاالأئمةوأقوالالسلفآثاربجمععنيت

ذإ،ووهائهبطلانهعلىوحجةبرهانوالبدعةالأهواءأهليدعيهالذيالقول

بدايةمنذمصئفاتهممنهوخلتالعظاموعلماؤهالإسلامأئمةجهلهكيف

ذلككتابمهموانفردبه،بالعيموالبدعةالأهواءأهلوانفردوالتأليفالتصنيف

.!؟اهبالعنايةوعدمالسلفبآثارالجهلمنبهغيرفوامامع،؟بذكره

لهعنايةولا،الدينبمسائللهعلاقةلامماالكتابذلكيكونأن-3

فيقتصر:-ونحوهاوالأدباللغةككتب-صحتهاوتحريرالأقوالبتوثيق

يوثقولا،ذلكفيعليهيعتمدلامماالكتبهذهكونعلالتنبيهعلىالسنةأهل

استدلالهموالبدعةالأهواءأهلعلىوينكرونونسبتها،الأقوالنقلفيبه

نقفاستدلالفيالسنةلأهلكافيآذلكويكون،الكتبمنحالههذهبما

.القولأوالأثربذلكوالبدعةالأهواءأهل

،القولأوالأثرذلكإلىالإسنادوالبدعةالأهواءأهليوردلاأن:الثالث

الصحابةمنعنهنقلوهمنإلىينسبهالمصئفاتمنمرجعآأومصدرآيوردواولا

الأئمة:أوالسلفأو

والبدعةالأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةلأهلكا!ذلكأن:فالأصل

عدمعلىدليلكتابأوبإسنادإثباتهعنعجزهملأن؟القولأوالأثربذلك

علمهملكمال-ذلكمعالسنةأهللكن،عليهيعتمدمرجعفيوجودهأوعمحته

يوجدالذيالمرجعأوالقولأوالأثرذلكإسنادهميذكرونقد-وعدلهم

.ذكرهتقدمماحسببهالاستدلالينقضونثم،فيه
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نقضفيالسنةأهلج!نماالأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ويدعيهأحمدلمذهبالفريقانبهاحتجمافأما":البخاريالإمامقال

.(1)"أخبارهممنكثيربثابتفليسلنفسهكل

والرافضةوالمرجئةالمعتزلةتجدولهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال

منتأولوهوماومعقولهمبرأيهمالقرآنيفسرونالبدعأهلمنوغيرهم

والتابعينوالصحابةص!"النبيأحاديثعلىيعتمدونلاتجدهمولهذا،اللغة

وآثارهم،السلفإجماععلىولاالسنةعلىلايعتمدونفلا،المسلمينوأئمة

التفسيركتبعلىيعتمدونلاوتجدهم،واللغةالعقلعليعتمدونوإنما

وكتبالأدبكتبعلىيعتمدونوإنما،السلفوآثاروالحديثالمأثورة

مايأخذونإنماأيضا؟الملاحدةطريقةوهذه،رؤوسهموضعتهاالتيالكلام

والآثاروالحديثالقرآنكتبوأما؟واللغةالأدبوكتبالفلسفةكتبفي

.(2)"إليهايلتفتونفلا

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

القولأوالأثرصحةبإثباتبالمطالبة،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

:الإمامإلىالمنسوب

.(62):صالعبادأفعال!خلق(1)

.(7/911)الفتاوىمجموع(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الشبهة:

تباركاللهعنالاختياريةالأفعالنفيعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

:القيوم":طهت!ههنعباسلابنالمنسوببالأثر،والبسطوالقبضركالنزولوتعالى

."يزوللاالذي

الشبهة:نقض

فوآدحن!:تعالىاللهقولأن-المريسيأيها-وادعيت":الدارميقال

الذي:يعني،يزوللاالذي:عندكالقيومتفسيرأنوادعيت،12ه:هالبقرهأ(آنقيوئم

بعفأصحابكعنذلكوأسندت،يبسطولايقبضولايتحركولاينزللا

الذي:القيوم!د:قالأنهعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيعنمسمىغير

دلائل-عباسابنعنهذهروايتكومع-البصرأهلوعند،"يزوللا

باطل:أيضاوشواهد

الثه.توحيدفيالمتهموأنترويتها،أنتأنك:إحداها

مثلكوأصحابك،مسمىغيربعفأصحابكعنرويتهأنك:والثانية

والتهمة.الظنةفي

يحتجوالاأنعلىبالأثرالعلمأهلأجمعوقد،الكلبيعن%نه:والثالث

،؟كتابهوتفسيراللهتوحيدتفسيرفيفكيف،حرامولاحلالأدنىفيبالكلبي

.(1)"صالحأبووكذلك

.(35ه-1/353)المريسيعلالدارمينقضانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

السحليل:

والسنةالكتابفيالواردةالصفاتجميعإثبات:والجماعةالسنةأهلعقيدة

تمثيل،ولاتعطيلولاتحريفولاتكييفدونسبحانهبهاللائقالوجهعلى

الفعليةأم-واليدينوالوجهوالقدرةكالعلم-الذاتيةالصفاتذلكفيسواء

منوالبدعةالأهواءأهلوذهب،-والبسطوالقبضوالنزولكالضحك-

استدتواومما،تعالىاللهعنالاختياريةالفعليةالصفاتنفيإلىالتعطيلأهل

بأنه:(آتقيوئم!تفسيرفيييكقغظعباسابنعنالمذكورالأثر:ذلكعلىبه

.يزوللاالذي

يأتي:بماالإمامالىالمنسوبالقولأوالأثرصحةب!ثباتوالمطالبة

؟ظعى!هنممعباسابنإلىنسبفبطلانعلىدليلالأثربهذاالمريسيتفزد-1

دينه.وفيفيهمطعونالمريسيلأن

علىآخردليلمسمىغيرمجهولرجلعنالأثرهذاالمريسيرواية-2

مثلههوعخنإلايرويهلاالمريسيإنإذ؟ظع!ذحعباسابنإلىنسبتهبطلان

والتهمة.الريبةنب

بهالاحتجاجعدمعلىمتفقأولهما،صالحوأباالكلبيالسند:فيأن-3

كذلك.والآخر،الدينأبوابجميعفي
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ج!نمنقضفيالعصنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

السانيالمسلك

الحقخالففيماحجةلاأنهتقرير

الناسأقوالبهاتوزنالتيالثلاثةالأصولهيوالإجماعوالسنةالكتاب

الأمةأعظمهموالأئمةوالسلفوالصحابة،الدينبأمريتعلقمماوأفعالهم

عليها.الناسوجمعوتطبيقهابهاالتم!كإلىودعوةلهااتباعآ

وأآيةفهمفياجتها؟الأئمةأوالسلفأوالصحابةأحدمنوقعفإذا

خرجأو،اجتهادهأوفهمهفيفأخطأ،الدينمسائلمنمسألةفيأوحديث

ذلكفإن؟المسألةتلكحكمأووالحديثالآيةتفسيرفيالجماعةعليهعقا

المسلمين.جماعةإلىولاالدينإلىلاهوقولهإلىب!نيالشذوذأوالخطأ

منحالههذهكانتبمايستدلونعندماوالبدعةالأهواءأهكفإنولذا؟

بتقريربهااستدلالهمالسنةتققأهلالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثار

يأتي:ما

الكتابإلىالرجوعوجوبعلىالدالةوالسنةالكتابمنالأدلةإيراد-1

الرضاكمالمععنهاوالصدوروتحكيمهاالخلافوعندابتداءوالإجماعوالسنة

لها.والتسليمبها

والحديثالآيةتفسيرفيوالسنةالكتابعليهدلالذيالحقبيان-2

المسألة.تلكوحكم

الذيالحقعنصاحبهفيهأخطأقدالقولأوالأثرذلكأنتحرير-3

والسنة.الكتابعليهدذ
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نقضفيالسنةأهلمندكجيول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

والسنة،الكتابفيهيإنماالحجةوأن،يتبعأنأحقالحقأنتقرير-4

به.القولولااتباعهيجوزولافيهحجةفلاوالحجةالحقخالفماوأن

الحقلزوموجوبفيبعدهمفمنالصحابةلدنمنالسنةأهلومواقف

والعلم،المترلةمنبلغوامهماالرجالقولعلىوتقديمهإليهوالرجوعواتباعه

،مشهورةمعلومةيئبع،أنأحقالحقوأن،الحقخالففيماحجةلاوأنه

ذلك:فمن

تعالىاللهفحمدالناس!الخطاببنعمرخطب":الشعبيقال-1

ساقأحدعنيبلغنيلافإنهالنساء،صداقفيتغالوالاألا:وقالعليهوأثنى

بيتفيذلكفضلجعلتإلاإليهسيقأو!هالثهرسولساقهشيء!نأكثر

أكتاب،المؤمنينأميريا:فقالتقريشمنامرأةلهفعرضت،نزلثم.المال

قالت:؟ذاكفما،تعالىاللهكتاببل:قال،؟قولكأويتبعأنأحقتعالىالله

!ؤةاتئتش:كتابهفييقولتعالىوالثهالنساء،صداقفييغالواأنآنفاالناسنهيت

أفقهأحدكل:!عمرفقال،12.النساء:أ(صسئاقلآتآخذوأمته!طازاإخدلههن

نهيتكمكنتإني:للناسفقالالمنبرإلىرجعثم.-ثلاثاأومرتين-عمرمن

.(1)"لهبدامامالهفيرجلفليفعلألاالنساء،صداقفيتغالواأن

الواجبهوعليهالحجةقيامبعدعمرمنهذاوكان":الطحاويقال

أداهلماعليهالواجبهوللناسالنظرمنذلكقبلمنهكانماوكان،عليه

إليهرجعذلكخلاففي!اللهمنالحجةعليهقامتفلما،فيهاجتهادهإليه

.(7/233)الكبرىالسننفيوالبيهقي،(1/86)سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه(1)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاى!تدلال

.(1)"عليهاللهفرضوان،عظذكرناهقدبماوأمر

وعثمانفي!ته!وعلياعثمانشهدت:قالالحكمبنمروانوعن-2

بعمرةلبيكبهماأهلعليرأىفلمابينهما)2(،يجمعوأنالمتعةعنى!حي

.(3)دحألقول!صالنبيسنةلأدعكنتما:قال،وحجة

فأرسلعشر،عشرالأصابعفي:يقولكانأنهظع!هنكعباسابنوعن-3

في!عمرعنبلغكوقدعشرعشرالأصابعفيأتفتي:فقالإليهمروان

يتبعأنأحق!هاللهرسولقولعمر،اللهرحم:عباسابنفقال،؟الأصابع

.(4)رمعقولمن

بالذييفتيعمربناللهعبدكان:قالعمربنالثهعبدبنسالموعن-4

لابنناسفيقولفيه،!هاللهرسولوسنبالتمتعالرخصةمن!ثاللهأنزل

ألا!ويلكم:اللهعبدلهمفيقول،؟ذلكعننهىوقدأباكتخالفكيفعمر:

؟العمرةتمامبهيلتمسالخيرفيهفيبتغيذلكعننهىعمركانإن،؟اللهتتقون

.(13/37)الآثارمشكلشرح(1)

بينهما"يجمعوأن":وقوله،...والعمرةالحجبين:أيداحجر:ابنالحافظقال(2)

يكونأنويحتملمعا،والقرانالتمتععننهيفيكونعاطفةالواوتكونأنيحشمل

فيكون،..تمتعا.القرانعلىيطلقونكانواالسلفأنتقدمماعلىوهوتفسيرياعطفا

."الحجعلىالعمرةبتقديمواحدةسنةفيلهماإيقاعاأوقرانابينهمايجمعأنالمراد:

.(42ه-424/3)الباريفتح

.(4881)رقم(2/567)البخاريأخرجه(3)

.(8/93)الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجه(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نم:ا!ماولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

!ك!نوواللهأفرسول،؟ى!اللهرسولبهوعملاللهأحلهوقدذلكتحزمونفيتم

.(1)؟رمعسنةأمسنتهتتبعواأنأحق

!اياك،الناسرفضكوانسلف،منبآثارعليك":الأوزاعيوقال-5

.(2)"بالقوللكزخرفوا!ان،الرجالوآراء

النبيعنفيهاالخبرصحفيهاتكلمتمسألةكل":الشافعيوقال-6

.(3)"موتيوبعدحياتيفيعنهاراجعفأناقلتمابخلافالنقلأهلعند"!وو

بعضهمالصحابةهؤلاءأنفكما":تيميةابنالإسلامشيخوقال-7

اللهإلىفيهتنازعواماردواشيءفيتنازعوا!اذا،النزاعمواردفيأكفاءلبعض

مواردفكذلكأخر؟مواضعفيأعلميكونقدبعضهمكانوإنوالرسول

الجنبتيمممسألةفيمسعودوابنعمرقولالناستركوقد،الأئمةبينالنزاع

بالكتاباحتجلماوغيرهالأشعريموسىكأبيدونهماهومنبقولوأخذوا

معهكانلمامعاويةبقولوأخذواالأصابعديةفيعمرقولوتركوا،والسنة

يناظربعفالناسكانوقد،"سواءوهذههذه":قال!ووالنبيأنالسنةمن

نأيوشك:عباسابنفقالوعمر،بكرأبوقال:لهفقالالمتعةفيعباسابن

أبوقال:وتقولون!وواللهرسولقال:أقولالسماء!،منحجارةعليكمتنزل

عمر،بقولفعارضوابهافأمرعنهاسألوهلماعمرابنوكذلكوعمر؟.بكر

ه!ك!الثهرسولأمر:لهمفقالعليهفألحوا،يقولونهمايردلمعمرأنلهمفبين

.(2/95)المسندفيأحمدالإمامأخرجه(1)

.(56)صالشريعةفيالآجريأخرجه(2)

.(3/17)وأهلهالكلامذمفيالهرويأخرجه(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

.(1)"...؟رمعأمرأميتبعأنأحق

يتمسكأنللمسلميجوزهل:روعفيفيالززاقعبدالعلامةوسئل-8

بحجةشرعاذلكمفيقبلوهل؟ذلكفيمجتهدولكفمخطئاكانإذابرأيه

جهةمنوجهةولهخطأولوراصلارأىإذاالمجتهد":فأجابمجتهد؟.أنه

الواقعفيخطأكانلو،برأيهيتمسكأنفلهالشرعمقاصدجهةومناللغة

فيجبالحجةلهتبينتإذاأما،الحجةعليهقامتوماخطؤهلهيتبينلملكنه

.(2)"...يتبعأنأحقوالحقمجتهذا،كانولورأيهعنيرجعأنعليه

يرجعالتيعولالأمن:ولالعثيمينصالحبنمحمدالعلامةوسئل-9

بها؟.يعملحجةهيفهل،!الصحابةأقوالالشرعيالعلمطالبإليها

حجة،وقوله،ريببلاغيرهمنالصوابإلىأقربالصحابيقول":فأجاب

بشرطين:

!وو.رسولهسنةأوتعالىالثهكتابنصيخالفلاأنأحدهما:

آخر.صحابييخالفهلاأن:والثاني

منقولهويكون،السنةأوالكتابفيفالحجةالسنةأوالكتابخالففإن

كانفمنبينهما،الترجيحطلبآخرصحابيقولخالف!انالمغفور،الخطأ

.(3)4...يتبعأنأحقفهوأرجحقوله

.(612-02/512)الفتاوىمجموع(1)

.(05)صالسنةحولشبهات(2)

.(141)صالعلمكتاب(3)
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نقضفيالهمهمنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالالسنةأهلينقفيىنماذجومن

الحق:خالففيماحجةلاأنهبتقرير،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

:لأولالنموذج

الشبهة:

ربهمالمؤمنينرؤيةتكونأنإنكارعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

!وصة:تعالىلقولهالفاسدالتأويلصحةوعلى،حقيقيةرؤيةبأعينهمالقيامةيوم

عنثرلأباربها؟ثوابتنتظر:المرادبأن!23-22:القامةزتهاتاطرجمهـأتؤميزتاضز؟!إلى

لا.ربهاثوابتنتظر":قالمجاهد

الشبهة:نقض

بهواحتجاجآهذامجاهدبحديثتعلقآإلاأبيتمفإن":الدارميقال

لأن؟الباطلواتباعكمالحقعنشذوذكمآيةفهذاالآثارمنسواهمادون

كانإليهتذهبونالذيالمعنىعلىمجاهدعنصحتلوهذهدعواكم

وأصحابهاللهرسولعنفيهصحتقدالتيالآثارهذهمعإليهالقولمدحوضا

تحتجونولاالآثارهذهتقبلونلاأنكمزعمتمقدأولستم،التابعينوجماعة

لباطلكمبهالتعلقإلىسبيلاوجدتمإذمجاهدعنبالأثرتحتجونفكيفبها؟،

،؟مذهبكمخالفتإذوالتابعينوأصحابهاللهرسولآثاروتركتم،بيانغيرعلى

آثاربقبولأنفسكمعلىحكمتمفقدمجاهدعنالأثربقبولأقررتمإذفأما

بلمجاهد،عنهذاتسمعوالملأنكم،بعدهموالتابعينوأصحابهاللهرسول

أعمحابهاللهرسولعنمنهاأجودأومثلهابأسانيدوتأثرونبإسناد،عظتأثرونه

آثارمنالمشتبهاتباعأنفسكمألزمتمفكيف،عندكمخلافههوماوالتابعين
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلمندكجالثافلأ:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ونظراءوأصحابهاللهرسولآثارعمنالمنصوالصحيحوتركتموحدهجاهد

عنالشذوذيريدالذيإن،الحقعنوشذوذريبةمنإلاالتابعينمنمجاهد

نفسهفيالحقيؤموالذيبزلاتهم،ويتعلقالعلماءقولمنالشاذيتبعالحق

يستدلبينتانآيتانفهما،جمهورهممعوينقلبجماعتهمقولمنالمشهوريتبع

.(1)"ابتداعهوعلىالرجلاتباععلىبهما

الثاني:النموذج

الشبهة:

والأحاديثالآياتفيالواردةاللهرؤيةأنعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

نأ:حنيفةأبيللإمامالمنسوببالقول،بالعينالحقيقيةالرؤيةعلىتدللا

.يروهأنيشاءكماربهميرونالجنةأهل

الشبهة:نقض

روىحنيفةأبيبنحمادبنعمرأنالمعارضفيزعم":الدارميقال

فبين."يروهأنيشاءكماربهميرونالجنةأهلأن":حنيفةأبيعنأبيهعن

منإليهذهبماعلىيكونأنيحتملكلهاالأحاديثهذهصفاتذلكفي

قالوا:الذينونظراءهالمريسييعني-0311:الأنعامأ(لأتذر!هآلأبضنهر!:قال

آياتهيومئذيرىأنه:ذلكتفسيرأن-والآخرةالدنيافيالأبصارتدركهلا

أبوكانفإن،...وآياتهوأمورهأفعاله:يعنيرآه؟:يقولأنفيجوز،وأفعاله

ووكلنا،المعانيهذهمنأرادوبمابالتهآمنافقدذلكغيرأوهذاأرادحنيفة

.(129-128):صالجهميةعلىالرد(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الله.إلىوصفتهاتفسيرها

كلامهوينقفآخررأسهمنيخرجمايدريلاالذيالتائهلهذافيقال

مخلصامشروحاالرؤيةتفسيزاللهرسوللهفسرجاهلمن.العجب..:أوته

:المعارضأيهاقلتولو،إبالتهآمنافقدحنيفةأبوفسركماكانإن:يقولثم

حنيفة،أبوفسربماآمناتقولأنمنبكأولىكانوفسرهاللهرسولقالبماآمنا

لأبيالرؤيةتفسيرفيالنبيتركوهل،يقلهلمأوحنيفةأبوذلكقالتدريولا

وأوضحهفسرهوقدلاإتأولموضعالمتأولينمنوغيرهماوالمريسيحنيفة

تقولأنتستحلفكيف،...؟حنيفةأبيبنحمادابنعمرمنأجودبأسانيد

كمايكونأنعندكيحتملولاحنيفةأبوإليهذهبماعلىيكونأنيحتمل

رويتكما-يشاءكماالجخةأهليراه:اللهرسوليقلولم،!؟اللهرسولفسر

صحواوالقمرالشمسترونكما:قالولكن،-قالهكانإنحنيفةأبيعن

اضطرفمنواحد،بإسنادبالحديثمقرونفالتفسير،سحابدونهماليس

عنهرويتالذيحنيفةأبيكلاممنبالمبهمالأخذإلىالمعارضأيهاالناس

ظلمإذأهذاعالمفسر؟!،المنصواللهرسولقولتركمع-قالهكانإن-

.(1)"جسيموجورعظيم

.(931-1/921)المريسيعلىالدارمينقض(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثالث:النموذج

الشبهة:

القولوعدمالقرآنفيالوقفصحةعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

عنسئلواالحديثرواةمشيخةمنناسابأن،مخلوقغيرأومخلوقبأنهفيه

عنه.وأمسكوا،القولينبأحدفيهنقوللافقالوا:القرآن

الشبهة:نقض

هؤلاءبعضعلىأشبههاوماالحججبهذهاحتججنا":الدارميقال

مشيخةمنناساإنقالوا:أنذلكفيعلينااحتجاجهمأكبرمنوكان،الواقفة

سئلوا-الجهميةبمذاهبالبصرقلةعنعرفناهمالذين-الحديثرواة

يتوجهوالمإذعف؟وأمسكوا،القولينبأحدفيهنقوللافقالوا:القرآنعن

ولمتأويلهايعرفوالممسامعهمفيوقعتأغلوطةكانتلأنها؟القوملمراد

مسامعفيوقعتفحينوأمسكوا،فيهالجوابعنفكقوا،ذلكقبلبهايبتلوا

وناظروهمجالسوهمممنومرادهموبكلامهمبهمالبصرأهلمنغيرهم

بنعليبنمحمدبنجعفرمثل:-سمينامنمثلكلامهمقبحوسمعوا

الوليد،بنوبقية،الجزريوالقاسم،يونسبنوعيسى،المباركوابن،الحسين

أنهايشكوالم-الجهميةبكلامالبصرأهلمنونظرائهم،عمرانبنوالمعافى

غيروأنه،وتعالىتباركاللهقالكمااللهكلامنفسالقرآنوأنكفر،كلمة

سقر،عليهوأصلاهالبشر،قولإنه:قولهالوحيدعلىاللهردإذ،مخلوف

لابالشيءبالعارفوالحجة،مخلوقغيرأنهومعرفةعلمعلبهفصرحوا

يلتفتواوأالبصرأهلبإمساكفيههؤلاءوتعلقبه،البصرالقليلعنهبالغافل
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الذينهؤلاءجبنيكإن:لهمفقلنا،أصلهوعرفاستنبطهمنقولإلى

أعلاممنوكانواببصروصرحواهؤلاءاجترأفقدبصرقلةمنبهماحتججتم

غيرمخلوققالمنأكفرواحتىوفروعهالدينبأصولالبصروأهلالناس

.(1)"فيهممرتابينولاكفرهمفيشاكين

التحليل:

الفاسدةمذاهبهمعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجهذهجميعفي

إليهم.ينتسبمنأوالأئمةعنوبأقواليالسلفعنبآثاليالباطلةوأقوالهم

المسائلتلكفيالحقأنببيان:بذلكاستدلالهمالدارميفنقفالإمام

صحت-إن-الأقوالتلكفيجاءماوأن،والإجماعوالسنةالكتابفيثابت

وترك،بهوالأخذالحقاتباعهوالحالهذهفيالواجبوأن،للحقمخالف!

الحقوافقفيماهيإنماوالحجة،الحقخالفتلأنهاالأقوالأوالآثارتلك

خالفه.فيمالا

!ح!!!!اكع

.(971-961)الجهميةعلىالرد(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الغالثالمسلك

القولذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير

الأهواءأهلاستدلالنقضهمعندالسنةأهلأنالسابقالمسلكفيتقدم

الكتابعليهدذالذيالحقيبئنونالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةبآثاروالبدعة

الاعتمادولابهالقوليجوزولافيهحجةفلاالحقخالفماوأن،والسنة

صحيح.غيرباطلبهالاستدلالوأنبه،الاستدلالولاعليه

المسلكمنقريبآمسلكآيسلكونالسنةأهلفإن:المسلكهذافيوأما

فمنالصحابةمنالعلمأهلعامةعليهالذيالحقيبتنونأنهموهو:،السابق

وذلك،القولأوالأثرذلكفيهادأوليالتيالمسألةتلكفيالأئمةمنبعدهم

يأتي:ماخلالمن

فيالأئمةوأقوالوالسلفالصحابةآثارعليهدلتالذيالحقبيان-1

المسألة.تلكوحكموالحديثالآيةتفسير

الذيالحقعنصاحبهفيهأخطأقدالقولأوالأثرذلكأنتحرير-2

العلم.أهلعامةإليهذهب

عليهأجمعفيماهيإنماالحجةوأن،يتبعأنأحقالحقأنتقرير-3

خالفماوأنفخالفهم،أخطأمندونعامتهمأوبعدهمفمنالصحابة

يجوزولافيهحجةلاالعلمأهلمنوالعامةالجماعةإليهذهبالذيالحق

به.القولولااتباعه

حيثمنالمسلكهذاسلوكهمعلىعتدذنصوالسلفعنجاءتوقد
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نقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

المخالفالقولأنعلىالعلمأهلعامةعليهبمااستدلالهم:أعنيأالجملة

كما،أوالبدعةالأهواءوأهلالسنةأهلبينهنااعتباليدون،صحيحغير

العلمأهلمنالجماعةعليهمالزوموجوبمقزرةالعلمأهلأقوالجاءت

خطأعلىالعلمأهلعامةعليهبماوالاستدلالعنه،شذأوخالفهماوترك

ذلك:ومن،وانحرافهضلالهأوالمخالفالقول

الفتنة،عن!(1)الأنصاريمسعودأبوسئل!عثمانقتللما-1

ضلالة،على!ومحمدأمةليجمعيكنلماللهفإن،بالجماعةعليك":فقال

فإنوالفرقةإياك":وقال."فاجرمنيستراحأوتزيستريححتىواصبر

.(2)"الضلالةهيالفرقة

لعن":قال!(3)أوفىأبيبناللهعبدعن،جمهانبنسعيدوعن-2

:قال"الناركلابأنهمصوواللهرسولحدثنا،الأزارقةاللهلعن،الأزارقةالله

فيواختلف،العقبةشهدمسعود،أبو،البدريالأنصاريثعلبةبنعمروبنعقبة(1)

سنةبعدتوفي،الكوفةعلىمرةواستخلفه!عليأصحابمنكانبدرأ،شهوده

.(5249/4)ةباصإلا:رظنا.(ـه40)

والطبراني،(7/457،085،516،517،551،552)شيبةأبيابنأخرجه(2)

أبيابنأسانيدأحدحجرابنالحافظوصحح.(4/598)والحاكم،(17/042)

رجالهموقوفجيدإسناده":الألبافيوقال.(3/141)الحبيرالتلخيص:انظر،شيبة

.(42-1/14)الجنةظلال"الشيخينرجال

شهد،صحبةولأبيهله،الأسلميخالدبن-علقمةواسمه-أوفىأبياللهعبد(3)

هـ،(87)سنةبهاومات،الكوفةنزلثم،شهيرةأحاديثوروىوغيرها،الحديبية

.(91-4/18)الإصابةانظر:.الصحابةمنبهاماتمنآخروهو
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نمالثافي:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

قلت::قالكلها،الخوارجبل:قالكلها،الخوارجأموحدهمالأزارقة:قلت

،شديدةغمزةفغمزهايديفتناول:قالبهم،ويفعلالناسيظلمالسلطانفإن

الأعظم،بالسوادعليك،الأعظمبالسوادعليك،!جمهانابنياويحك:قالثم

!الامنكقبلفإن،تعلمبمافأخبرهبيتهفيفائتهمنكيسمعالسلطانكانإن

.(1)"منهبأعلملستفإنك،فدعه

القرآنفتأويلكوأيضا":الملطيأحمدبنمحمدالحسينأبووقال-3

وخروجك،للسلفومخالفتكالفقير،برأيكفيهوقولك،تأويلهغيرعلى

مضل،ضالفأنت،...كبأولىهوالذيالجهلإلىورجوعكالعلممن

.(2)"الواضحةالطريقوتركت،الأعظمالسوادتركت

.(3)"اللهشاءإننجا،الشكوترك،الأعظمالسوادلزمومن":وقال

خلافذكرأنبعد-الجوزيبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبووقال-4

وما":-ذلكفيالعلماءجماهيرومذهب،والإقامةالأذانصفةفيالعلمأهل

عليكم):الحديثوفي،المباركوابن،الثوريعنلاإينقللمإليهالخصمذهب

.(4)"معناوهو(لأعظمابالسواد

بأنهاالناجيةالفرقةوصفولهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال-5

الألبانيالعلامةإسنادهوحسن،(383-4/382)أحمدالإمام-بتمامه-أخرجه(1)

.(2/442)الجنةظلالفي

.(21)صوالبدعالأهواءأهلعلوالردالتنبيه(2)

.(04)صالسابقالمصدر(3)

.(1/503)الخلافأحاديثفيالتحقيق(4)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج!ماول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الفرقوأما،الأعظموالسوادالأكبرالجمهوروهم،والجماعةالسنةأهل

.(1)"...والأهواءوالبدعوالتفرقالشذوذأهلفإنهمالباقية

:-(2)جاحأميربابنالمعروف-محمدبنمحمدبنمحمدوقال-6

أصولفيالأمةعليهاتفقتما:معناه(الأعظمبالسواد)عليكم:قوله"

فقدباطلبقولقالمنوكل،خلافهإلىوتصيرواتنقضوهفلااعتقاداتهم

.(3)ادتفصيلهأواعتقادهاجملةفيإما؟الأعظموالسوادالجماعةخالف

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

:القولذلكخلافعلالعلمأهلأنبتقرير،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

والثاني:لأولالنموذجان

فيهمافإن،السابقالمسلكفيالمذكورانوالثالثالأولالنموذجانهما

عامةبأنوالأقوالببعفالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالدارمىنقق!

:القولأوالأثرذلكخلافعلىالعلمأهل

عنصحتلوهذهدعواكملأن...":يقولالأولالنموذجففي.

الآثارهذهمعإليهالقولمدحوضاكانإليهتذهبونالذيالمعنىعلىمجاهد

.(346-3/345)الفتاوىمجموع(1)

علبهافسمع،القاهرةإلىثم،حماةإلىوارتحلبها،ونشأ،بحلب(825)سنةولد(2)

وشرحوالإفتاء،للإقراءوتصدى،فنونفيوبرع،الهمامابنولازمحجر،ابنالحافظ

شرحهعلباعتراضاتالهمامابنشيخهعلىواعترض،الهمامابنشيخهتحرير

.(2/452)الطالعالبدرانظر:.للهداية

.(5/021)والتحبيرالتقرير(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفعهمل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةا!ماهواءأهللال!ت!ا

آثاروتركتم،...انسنوجماعةوأعحابهاللهرسولعنفيهصتقدالتي

أنفسكمألزمتمفكيف،...؟مذهبكمخالفتإذوالتابعينوأصحابهاللهرسول

رسولآثارمنالمنصوصالصحيحوتركتموحدهمجاهدآثارمنالمشتبهاتباع

.(1)"...الحقعنوشذوذريبةمنلاإالتابعينمنمجاهدونظراءوأصحابهالقه

مسامعهمفيوقعتأغلوطةكانت.لأنها..":يقولالثالثالنموذجوفي.

وأمسكوا،فيهالجوابعنفكفواذلك،قبلبهايبتلواولمتأويلهايعرفوالم

ممنومرادهموبكلامهمبهمالبصرأهلمنغيرهممسامعفيوقعتفحين

بنجعفر:مثل-سمينامنمثلكلامهمقبحوسمعواوناظروهمجالسوهم

،الجزريوالقاسم،يونسبنوعيسى،المباركوابن،الحسينبنعليبنمحمد

الجهمية-بكلامالبصرأهلمنونظرائهم،عمرانبنوالمعافىالوليد،بنوبقية

علمعلىبهفصرحوا،...الثهكلامنفسالقرآنوأنكفر،كلمةأنهايشكوالم

القليلعنهبالغافللابالشيءبالعارفوالحجة،مخلوقغيرأنهومعرفة

استنبطهمنقولإلىيلتفتواولمالبصرأهلبإمساكفيههؤلاءوتعلق،بهالبصر

قلةمنبهماحتججتمالذينهؤلاءجبنيلئإن:لهمفقلنا،أصلهوعرف

البصروأهلالناسأعلاممنوكانواببصروصرحواهؤلاءاجترأفقدبصر

كفرهمفيشاكينغيرمخلوققالمنأكفرواحتىوفروعهالدينبأصول

.(2)"فيهممرتابينولا

وهو:ثالثآ،نموذجآهناوأزيد

.(129-128):صالجهميةعلىالردانظر:(1)

.(971-961):صالسابقالمصدرانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثالث:النموذج

الشبهة:

النبي!آثاراتباعومشروعيةجوازعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

الرحل،وشدبالسفرولوالأوقاتمختلففيعليهاوالوقوفوزيارتهاعامة

!ليأويتوضأأنعلىوحرص"!ووالنبيآثاراتباعهفيممنهفغظعمرابنبأثر

السفر.فيوهو!هالنبيفيهصلىأوتوضأالذيالمكانفي

الشبهة:نقض

عمرابنبأثربالبدعةالأهواءأهلاستدلاذنقضهمفيالعلمأهلبئن

عليه:بهاستدلواماعلىالمذكورنهههـعظ

:أسفارهفي!هفيهاصلاتهثبتتالتيوالمقاماتوالآثارالأماكنأن

:أحوالثلاثةلها

فيه،صلىه!عالنبيأنثبتموضعآسفرهفينزولهيوافقأنأولاها:+

بصلاتهتأسيآفيهيصليأنفيتحرى،المكانذلكفيصلاةوقتعليهويحين

مشهور:نزاعفيهفهذا:فيه!و

عننقلكما،ذلكمنباليسيربأسلا:يقولونالعلمأهلمنفطائفة-أ

!ووالنبيفيهانزلالتيالمواضعفيالنزوليتحرىكانأنهش!عظعمرابن

لااتفاقاسلكهاقده!ك!النبيكان!انفيهاصلىالتيالمواضعفيوالصلاة

ففعلشجرةأصلفيوضوئهفضلوصمتتوضأ!هالنبيأنحتىقصدا،

مثليفعلأنقصدفإنه،ى!ك!فعلهلمثلتحزعمرابنمنوهذاذلك،عمرابن

صحيحهفيالبخاريوروى.ذلكوغيرللماءوصبهوصلاتهنزولهفيفعله
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جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلا!تدلال

الطريقمنأماكنيتحرىاللهعبدبنسالمرأيت:قالعقبةبنموسىعن

فييصليصووالنبيرأىوأنهفيها،يصليكانأباهأنويحدثفيها،ويمل!

تلكفييصليكانعمرابنأننافعوحدثني:موسىقال.الأمكنةتلك

عندعليهامتنازعمشهورةمسألةعلىيخزج!غ!هنكعمرابنوعمل.الأمكنة

وفعلناهلسسبالمباحاتمنفعلا!صاللهرسولفعلإذاأنه:وهي،العلمأهل

منفمنهم،السببذلكانتفاءمعأوفيهقصدهنعلمأنغيرمنبهتشبهأنحن

فإن،يمنهفغظعمرابنفعلهذاوعلىيستحبه،لامنومنهمذلكيستحب

يتحرلممنزلهكانتلأنهاطريقهفيالتيالبقاعتلكفييصليكان!النبي

سنة.وهذامنزلهفيالمسافريصليأنهذافنظير،البقعةفيلمعنىفيهاالصلاة

ذلك؟ترىإليها،يذهبالمشاهدهذهيأتيالرجلعنأحمد:الإماموسئل

حتىبيتهفييصليأن!ووالنبيسألأنهمكتومأمابنحديثعلىأما":قال

؟وأثره!هالنبيمواضعيتتبععمرابنيفعلهكانماوعلى،مصلىذلكيتخذ

هذافيأفرطواقدالناسأنإلاالمشاهد،الرجليأتيأنبأسبذلكفليس

يأتيالرجلعنسئلأنهالقاسمبنأحمدعنهنقلوكذلكفيه"،وأكثرواجدا

ابنحديثعلى"أما:فقالإليها،يذهبوغيرهابالمدينةالتيالمشاهدهذه

وأمسجدا،يتخذهحتىبيتهفيفيصلييأتيهأن!رالنبيسألوأنهمكتومأم

رؤيإنهحتىو!"النبيسيرمواضعيتتبعكانعمرابنيفعلكانماعل

،"ماءههنايصب!ىالنبيكان:فقالذلكعنفسئلالماءموضعفييصب

أفرطقدولكن":قالثم،فيهورخص:قال."بأسفلاهذاعلأما":قال

.عندهالناسيفعلوماالحسينقبرفذكرداالمعنىهذافيوأكثرواجداالناس
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نقضفيالسنةأهلمنهـكلج:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

المشاهدفيحنبلبنأحمداللهعبدأبوففضل.الأدبكتابفيالخلالرواهما

لهممساجدتكونأنغيرمنوالصالحينالأنبياءآثارفيهاالتيالأمكنة)وهي

يتخذونهالذيوالكثيرعيدايتخذونهلاالذيالقليلبين(بالمدينةكمواضع

ح!قئ.أحمدفيهرخصمافهذاعيدا،

وذكرالمشاهد،تلكإتيانالمتأخرينالعلماءمنآخرونواستحب-ب

منهاوعدواالمشاهدهذهزيارةاستحبابالمناسكفيالمصنفينمنطائفة

وسموها.مواضع

ذلكعنالنهي!والأنصارالمهاجرينعنوالمعروفوالغالب-ج

مماللعبادةقصدهايكونأنإلاللعبادةبقعةقصديستحبلاوأنهوكراهته

بنمعرورفعن،شهـغظعمرابنكفعليفعلونيكونواولم،الشرعبهجاء

تر!آتضبالفجرفيبنافقرأحجها،حجةفي!عمرمعخرجنا:قالسويد

فلما،الثانيةفي!1أترل!:(قرتثيى!لإينفو11:الفيلأ(آلعيليبأضثزتكفعليمف

مسجدقالوا:هذا؟ما:فقالالمسجد،ابتدرواالناسرأىحجتهمنرجع

آثاراتخذوا،قبلكمالكتابأهلهلكهكذا:فقال!ص،الثهرسولفيهصلى

الصلاةلهتعرضلمومن،فليصلفيهالملاةمنكملهعرضتمنبتعا،أنبيائهم

الكتابأهلأنوبئنعيدا،!هالنبيمصلاتخاذ!عمركرهفقد.فليمضر

:فقال،مذاهبيذهبونالناسرأىأنه:عنهروايةوفيهذا.بمثلهلكواإنما

فهم!هالنبيفيهصلىمسجد،المؤمنينأميريا:فقيلهؤلاء؟يذهبأين

آثاريتتبعونكانواهذا،بمثلقبلكمكانمنهلكإنما:فقالفيه،يصلون

المساجدهذهفيمنكمالصلاةأدركتهفمنوبيعا،كنائسويتخذوفهاأنبيائهم
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جك!نمنقضفيالهممنةأهلمندكج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

نأوغيرهوضاحبنمحمدوروىيتعمدها)1(.ولافليمضلاومن،فليصل

؟الرضوانبيعةه!ك!النبيتحتهابويعالتيالشجرةبقطعأمرالخطاببنعمر

بنمحمدوقال.عليهمالفتنةعمرفخافتحتها،يذهبونكانواالناسلأن

المساجدتلكإتيانيكرهونالمدينةعلماءمنوغيرهمالككان":وضاح

بيتالثوريسفيانودخلواحدا،قباءعدامابالمدينةالتيالآثاروتلك

كرهوهافهؤلاء."فيهاالصلاةولاالآثارتلكيتتبعولمفيهوصلىالمقدس

هوإذالمقابر،عندالصلاةيشبهذلكلأنهذا؟!عمرلحديثمطلقا

لمعمرابنفعلهماولأن،الكتاببأهلالتشبهوإلىأعيادااتخاذهاإلىذريعة

غيرهمعنولاالراشدينالخلفاءعنينقلفلم،الصحابةمنأحدعليهيوافقه

نزلهاالتيالأمكنةقصديتحرىكانمنهمأحداأنوالأنصارالمهاجرينمن

!ه.النبي

،أمرهبطاعةتكون!صالخبيمتابعةلأن؟الصحابةجمهورمعوالصواب

النبيقصدفإذا،فعلهالذيالوجهعلىفعلمامثليفعلبأنفعلهفيوتكون

والمساجد،المشاعركقصدلهمتابعةفيهالعبادةقصدكانمكانفيالعبادة!ميه

ذلكغيرأوالنزولوقتصادفلكونهالاتفاقبحكممكانفينزلإذاوأما

متبعيننكنلمالمكانذلكتحريناإذافإناالمكانذلكيتحرلمأنهيعلممما

.بالنياتالأعمالفإن،له

المصنففيشيبةأبيوابن،(191-2/181)المصنففيالرزاقعبدأخرجه(1)

(2/151).
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نقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

يسيرأنيتحرىكانعمرابنوكذلك":تيميةابنالإسلامشيخقال

يتوضأ،رآهحيثالسفرفيويتوضأ،منزلهمواضعلز!يو!و،النبيسيرمواضع

منطائفةاستحبهمماذلكونحوعليها،صبشجرةعلمائهفضلويصب

ولميستحبهلمكماالعلماء،جمهورذلكيستحبولممستحبا،ورأوهالعلماء

بنومعاذمسعودوابنوعلىوعثمانوعمربكركأبيالصحابةأكابريفعله

كمالفعلوهمستحبارأوهولوعمر،ابنفعلمامثليفعلوالموغيرهمجبل

به.والاقتداءمتابعتهيتحرونكانوا

فعلفإذا،فعلالذيالوجهعلفعلمامثليفعلأنالمتابعةلأنوذلك

تخصيعقصد!اذا،العبادةوجهعلىنفعلهأنلناشرعالعبادةوجهعلىفعلا

الكعبة،حوليطوفأنيقصدكانكما،بذلكخصصناهبالعبادةزمانأومكان

عندالصلاةيتحرىوكان،المقامخلفيصليوأنالأسود،الحجريستلموأن

والذكروالدعاءوالمروةالصفاعلىالصعودوقصد،المدينةمسجدأسطوانة

يقصدهولمالاتفاوابحكمفعلهماوأماوغيرهما،ومزدلفةعرفةوكذلك،هناك

بالصلاةبهلتخصيصهقصدآلا،نزلهلكونهفيهويصلىبمكانينزلأن:مثل-

لمالنزولأوفيهبالصلاةالمكانتخصيمذلكقصدنافإذا-فيهوالنزول

كما،الخطاببنعمرعنهاينهىكانالتيالبدعمنهذابل،متبعيننكن

بنالمعرورعنالتيميسليمانعنشعبةحديثمنالصحيحبالإسنادثبت

مكانعلىأتىثم،الغداةفصلىسفرفيالخطاببنعمركانقال:سويد

أهلهلكإنماعمر:فقال!ص،النبيفيهعملى:فيقولونيأتونهالناسفجعل

لهعرضتفمنوبيعا،كنائسفاتخذوهاأنبيائهمآثاراتبعواأنهمالكتاب

فليمف.!الافليصلالصلاة
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

لأنهفيهصلبلفيه،بالصلاةتخصيصهيقصدلم!يهـهالنبيكانفلما

فيلهموافقةغيرمنالفعلصورةفيمشاركتهأنعمررأى؟نزولهموضع

الكتابأهلبدعمنبالصلاةالمكانذلكتخصيصبل،متابعةليسقصده

بالنبيمتشبهذلكففاعلذلك،فيبهمالتشبهعنالمسلمينونهىبهاهلكواالتي

القلب،عملهوالذيالقصدفيوالنصارىباليهودومتشبهالصورةفي!رو

.(1)"العملصورةفيالمتابعةمنأبلغالسنةفيالمتابعةفإن،الأصلهووهذا

ذلكيكونأنغيرمنعندهاللصلاةالبقعةتلكيتحرىأنوثانيتها:+

ينقللمفهذا:البقعةلأجلوالدعاءالصلاةينشىءأنأرادبل،لصلاتهوقتا

فعلهيكهـت!عمرابنأنبعفالناسادعى!ان،غيرهولايمنه!عظعمرابنعن

والأنصارالمهاجرينعنوتواتر،ذلكعننهىأنه!عمرأبيهعنثبتفقد

لوييذهـته!عمرابنفعليكونأنفيمتنعذلك،يفعلونيكونوالمأنهم!ص

وعمربكرأبوكانبلوالأنصار،المهاجرينوعلىأبيهعلىحجةذلكفعل

يذهبون!والأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينوسائروعليوعثمان

أنهمنهمأحدعنينقلولممسافرينأووعماراحجاجامكةإلىالمدينةمن

مستحباعندهمكانلوهذاأنومحلوم!ه،النبيمصلياتفيالصلاةتحرى

عليكم":!هقالوقد،غيرهممنلهاوأتبعبسنتهأعلمفإنهم،أسبقإليهلكانوا

عليهاوعضوابهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

،"ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإنالأمور؟ومحدثات!اياكمبالنواجذ،

الصحابيوقول،ابتدعمماهوبل،الراشدينالخلفاءسنةمنليسهذاوتحري

.(281-1/280)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالهممنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

.؟الصحابةجماهيرعنبهانفردإذافكيف،بحجةليسنظيرهخالفهإذاوفعله

بأهلوالتشبهمساجداتخاذهاإلىذريعةفيهاالصلاةتحريفإنوأيضا:

والشارع،بالتهالشركإلىذريعةوذلكفيه،بهمالتشبهعننهيخامماالكتاب

غروبها،وعندالشمسطلوععندالصلاةعنبالنهيالمادةهذهحسمقد

فيالمشروعةالصلاةعننهىقدكانفإذامساجد،القبوراتخاذعنوبالنهي

والدعاءالصلاةقصديستحبفكيفللذريعةسداالزمانوهذاالمكانهذا

للصلاةقصدوهقديكونواأنغيرمنفيهصلاتهمأوفيهقيامهماتفقمكانفي

فيه،والصلاةحراءجبلقصدلاستحبهذاساغولو،!؟هيفوالدعاءفيه

فيهاقامواالأنبياءإنيقالالتيالأماكنوقصد،فيهوالصلاةثورجبلوقصد

وعيسىإبراهيممقامإنهما:يقالاللذينبدمشققاسيونبجبلاللذينكالمقامين

بالحجازالتيالبقاعمنذلكوأمثالقابيلدممغارةإنه:يقالالذيوالمقام

نإ:يقالفإنهالقبور،مفاسدإليهأففتماإلىيفضيذلكثموغيرهما،والشام

حقيقته،تعرفلابمنامأوقائلهيعرفلابخبروليأونبيقبرأونبيمقامهذا

تعالى.اللهدونمنيعبدوثنافيصيرمسجدااتخاذهذلكعلىيترتبثم

إليهاطريقهعنيعدلبل،طريقهفيالبقعةتلكتكونلاأنوثالثتها:+

فيهليصليحراءإلىيذهبمن:مثلقصيرا،أوطويلاسفراإليهايسافرأو

المساجدسائروكذلكويدعو،فيهليصليثورغارإلىيسافرأوويدعو،

الخيفمسجدوبجنب،الجمراتعندالمبنيةكالمساجدالحجمشاعرفيالمبنية

الجبلوفوق،المرسلاتسورةنزلتفيهالمرسلاتغار:لهيقالمسجد

لمالقسمفهذا:البقاعهذهونحوذلكونحو،الكبشمسجد:لهيقالمسجد
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

منكلويعلمذلك،غيرولادعاءولالصلاةمنهشيءقصده!ن!لك!النبييشرع

يقصدونيكونوالمأنهمبعدهمنأصحابهوحال!ك!نووالثهرسولبحالعالماكان

قريشكانتبمكةجبلأطولهوالذيحراءجبلفإن،الأمكنةهذهمنشيئا

ثم،مبعثهقبلفيهيتعبدكان!رأنهوثبت،هناكوتتعبدالإسلامقبلتنتابه

واتباعهوطاعفبهالإيمانالخلقعلىوفرضورسالتهبنبوتهالثهأكرمهلما

همالذينالأولينالمهاجرينمنبهآمنومنهوسنةعشرةبضعبمكةأقام

إلىهاجرثمحراء،إلىأعحابهمنأحدولاهويذهبولم،الخلقأفضل

يأتيأصحابهمنأحدولاهولاكلهذلكفيوهوعمرأربعواعتمرالمدينة

إلاهناكيكنولممكة،حولالتيالبقاعمنشيئاولايزورهولاحراءغار

الظهروصلى،وعرفاتومزدلفةوبمنىوالمروةالصفاوبينالحرامبالمسجد

ثم،لعرفةالمجاورةبنمرةعرفةيومالقبةلهوضربت،عرنةببطنوالعصر

إلىيسيرونيكونوالمالأولينالسابقينمنوغيرهمالراشدينخلفاءهبعده

قولهفيالقرآنفيالمذكورالغاروكذلكوالدعاء،فيهللصلاةونحوهحراء

مكة،يمانيثوربجبلغاروهو!04:التوبةأ(آتغارفممماإدآثئين!تابب:تعالى

!صاللهرسولبنىولاوالدعاء،فيهوالصلاةوزيارتهإليهالسفرلأمفيشرعلم

مسجدمحدثةكلهاالمساجدتلكبل،الحرامالمسجدغيرمسجدابمكة

العقبةبيعةموضعزيارةولاالمولد،موضعزيارةلأمتهشرعولا،وغيرهالمولد

مشروعاهذاكانلوأنهومعلوممسجد،هناكبييوقدمنى،خلفالذي

ولكان،إليهوأسرعهمبذلكالناسأعلم!كل!هالنبيلكانعليهاللهيثيبمستحبا

فلما،بعدهمممنفيهوأرغببذلكأعلمأصحابهوكان،ذلكأصحابهعلم

يكونوالمالتيالمحدثةالبدعمنأنهعلمذلكمنشيءإلىيلتفتونيكونوالم
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نما؟ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

غيراتبعفقدوطاعةوقربةعبادةجعلهافمن،وطاعةوقربةعبادةيعدونها

والتمسحذلكمنشيءتقبيلوأما،اللهبهيأذنلمماالدينمنوشرعسبيلهم

هذاأنالإسلامدينمنبالاضطرارالعلماءعلمقدإذأظهر،فيهفالأمربه

المناسكفيالمصنفينمنطائفةذكروقد!ك!وو،اللهرسولشريعةمنليس

لاالتيالمحدثةالبدعمنكلهوهذاحولها،ومامكةمساجدزيارةاستحباب

والأنصارالمهاجرينمنالأولونالسابقونيفعلولم،الشريعةفيلهاأصل

فيالرجليفعلهوماذلك،عنينهونوالهدىالعلموأئمةذلك،منشيئا

فبدعةلفضلهتحرياذلكوغيروصلاةدعاءمنالمساجدتلكمنمسجد

مشروعة.غير

الثلاثة،المساجدهيإليهاالرحالتشدالتيالمساجدأنهذا:وأصل

ظغ!صك!سعيدوأبيهريرةأبيحديثمن!النبيعنالصحيحينفيثبتكما

الحرامالمسجدمساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":قالو!"النبيأن

للصلاةالثلاثةالمساجدهذهإلىفالسفر،"هذاومسجديالأقصىوالمسجد

سوىوما،الصالحةالأعمالمنوالاعتكافوالقراءةوالذكروالدعاءفيها

يستحبقباءمسجدحتى،العلمأهلباتفاقإليهالسفريشرعلاالمساجدهذه

السفرنذرولو،إليهالرحالشديشرعولاكالمدينةالقريبالمكانمنقصده

المساجدفيهذاكانفإذا،الأئمةباتفاقفعلهيجبلمالثلاثةغيرمسجدإلى

منبخصوصهقصدهيشرعمافيهاليسبإذنهوبنيت!والنبيفيهاصلىالتي

.(1)؟اهاوسبمافكيفقباءمسجدإلاإليهسفرغير

.(427-392،423-384):صالمستقيمالصراطاقتضاءانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نمالثافلأ:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

التحليل:

فيييدصتتهطعمربنعبداللهبفعلبهمتأثرومنوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.طض!هنممعمرابنيفعلهكانمماأعمهوماعلىالسفر،في!روالنبيآثاراتباعه

يحتملهالذيالصحيحالمعنىببيانبالأثراستدلالهمالسنةفنقفأهل

منالعلمأهلعامةأنوقرروا،ذلكفعلهفييجتهدكانعمرابنوأنالأثر،

.الصوابهوعليههمماوأن،خلافهعلىبعدهمفمنالصحابة

!ح!!!!اكع
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الرابعالمسلك

بالضصوصبالآثارأوالأقوالالباطلأهلاستدلالإبطال

عنهالمعروفالعامالمنهجأوالإمامذلكعنالأخرى

السنةأهليسلكهالذيالموققالبرهانيللتسلسلتتمةالمسلكهذايعذ

وأقوالوالسلفالصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفي

أهلاستدلالينقضونالسنةأهلأن:السابقينالمسلكينفيسبقفقد،الأئمة

بأمرين:والأقوالبالآثاروالبدعةالأهواء

عليهدذماخلافوأنه،والسنةالكتابمنوبيانهالحقتقرير:الأول

وأالأثرذلكفيحجةلاوأنه،يتبعأنأحقالحقوأن،القولأوالأثرذلك

والسنة.الكتابعليهدذالذيالحقخالفالذيالقول

بعدهم،فمنالصحابةمنالإسلامأئمةكلاممنوبيانهالحقتقرير:الثاني

اتباعهمهوالواجبفإنولذا؟الأثر؟أوالقولذلكعلي!دذمابخلافوأنهم

بمضمونهالقوليجوزولاتركهفيتعيقالأثرأوالقولذلكوأما،بقولهموالقول

به.الاستدلاليصحولا

دابريقطعبماالقولأوالأثرذلكنقضفيحختهمالسنةأهليكملوهنا،

كانصحيحآالبتةفيهلهمحجةلاأنهمويقزر،بهوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ومذهبهموباطلهمبدعتهمعلىلهمليس-الحمدودته-وأنهضعيفآ؟أم

بعدهم.فمنوالتابعينالصحابةمنالهدىأئمةمنسلفرر

فيقزرونالقولأوالأثرذلكإليهئ!يمبمنإلىالسنةأهليأتيبأن:وذلك
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

أهلاستدلاليبطلعنهالمعروفوالمنهجعنهالثابتةالأخرىالنصوصأن

النصوصأنجهةمن،إليهالمنسوبالقولأوالأثربذلكوالبدعةالأهواء

ذلكخلافعلىأنهفيصريحعفالمعروفومنهجهعنهالثابتةالمححكمة

عليه.يدذقولهأنوالبدعةالأهواءأهلزعمالذيالمعنى

النقض:منيكونماأقوىمنوهذا

الأهواءأهلزعمالتيالدلالةنقضفيهماالسابقينالمسلكينفإن

عنخارجئيبأمرنقف!أيفتماوهوعليها،يدذالقولأوالأثرذلكأنوالبدعة

.القولأولأثرا

،القولأوالأثربذلكنفسهالاستدلالنقضلأصلففيهالمسلكهذاوأما

ذلكصاحبعليهماوهوالقولأوالأثرمشتملاتمنبأميرنقف!أيضآوهو

.القولأوالأثر

عظيمتين:قاعدتينعلىمبنيالمسلكوهذا

الهدىوأئمةوالتابعونالصحابةعليهكانبماالسنةأهليقين:الأولى

البدعةعنوالبعدإليهما،والدعوةبهماوالتم!كوالسنةالكتاباتباعمن

عليهمايعتقدممنيكونواأنيمكنفلاثم،ومنأهلها؟ومنمنهاوالتحذير

ماعنهمييردأنيمكنولا،إليهيدعونأوالباطلمنوالبدعةالأهواءأهل

ذلك.فيصريحهو

كانفلوويبينه،بعضآبعضهر!فيالراسخينالعلمأهلكلامأن:الثانية

فيهباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدلالذيالقولأوالأثرذلك

الأخرىالأقوالمنلصاحبهيكونأنبذلافإنه؟إجمالأواحتمالأواشتباه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهم!نةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالج!نم

القولأوالأثرذلكفيالمذكوركلامهفييكونقدبل-المحكمةالصريحة

؟(والإجماعوالسنةالكتاباتباع)وهوعنهالمعروفالعامالمنهجومن-نفسه

ويظهر،احتمالأواشتباهمنفيهماويزيلهر!فيوالقولأوالأثرذلكيبينما

عليه.بهاستدلواماعلىوالبدعةالأهواءلأهلمتم!كأدنىفيهليسأنه

ومنله،وموضحةذلكمقزرةالعلمأهلععنالنصوجاءتوقد

ذلك:فيأقوالهم

الإطلاقاتمنالفقهاءمذاهبوأخذك":تيميةابنالإسلامشيخقال

مذاهبإلىيجر؟أصولهمتقتضيهوماكلامهمبهفسروالمامراجعةغيرمن

.(1)"...قبيحة

أنهعرفماعلىإلاالناسمنأحدكلاميحملأنلأحدليس":وقال

يتأولالناسمنكثيرأفإنأحد؟كلكلامفياللفظذلكيحتملهماعلىلا،أراده

يحتملهماذكركأنهالتأويليجعلمنمسلكيسلك،لقولهالمخالفةالنصو!ر

.(2)"خطأوهذا،النصبذلكعليهالمحتجذلكدفعبهوقصده،اللفظ

هاكلامهويؤخذ،ببعضبعضهالمتكلمكلاميفسرأنيجب":وقال

وتعرف،بهتكلمإذااللفظبذلكويريدهيعنيهعادتهماوتعرفهنا،وهاهنا

معانيهفيوعادتهعرفهعرففإذاآخر،موضعفيأرادهاأنهعرفالتيالمعاني

فيلفظهاستعملإذاوأما،مرادهمعرفةعلبهيستعانمماهذاكانوألفاظه

.(2/215)المسلولالصارم(1)

.(7/36)الفتاوىمجموع(2)
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

عادتهجرتالذيالمعنىفياستعمالهوتركفيهباستعمالهعادتهتجرلممعنى

بذلكيريدهأنهعرفقدالذيالمعنىخلافعلىكلامهوحمل،فيهباستعماله

كلامه؟سائريناسبماعلىكلامهحملويتركمتناقضآ،كلامهيجعل،اللفظ

فهذا،عليهوكذبألمقاصدهوتبديلأموضعهعنلكلامهتحريفأذلككان

.(1)المرادهمغيرعلىالأنبياءكلامتأويلفيضلمنأصل

تصحيحإمكانمعمتكلمإلىالغلطنسبةالتقصير:أعظمومن!:وقال

الموضعينأحديعتبرثم،الناسكلامأساليبأحسنعلىوجريانهكلامه

.(2)"الاخردونبالغلطالمتعارضين

كلامبتأويليقصدونلاوهؤلاء":-الرازيعلىردهأثناءفي-وقال

ليحملأمكنكيفاللفظيحملهمابيانيقصدونبل،مرادهمعرفةالمتكلم

.(3)"يردهلمأنهقطعأيعلمقدبل،أرادهأنهيظنولايعلملموإن،عليه

مشتبهةكلماتالمشايخبعضكلاممنيجدونقدوهؤلاء":وقال

لهمنقلفيماالنصارىفعلتكما،الفاسدةالمعانيعلىفيحملونهامجملة

.(4)"المتشابهةويتبعونالمحكمقتذعونالأنبياء،عن

يقدموصريحهمجملهعلىيقضيالمتكلمكلاممفسرأنومعلوم":وقال

المعنىذلكنقيضمجملولفظمعنىفيصريحلفظصدرومتىكنايته،على

.(2/288)الصحيحالجواب(1)

.(31/411)الفتاوىمجموع(2)

.(249/8)الجهميةتلبيس)3(بيان

.(2/374)الفتاوىمجموع(4)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"والظلمالجهلفرطمنإلاجزمأ...نقيضهعلىيحمللمنقيضهغيرأو

الكفرعلىيحمللمإيمانهعلمممنصدرإذاالمجملاللفظلكن!:وقال

.(2)"الصحيحالمعنىإلىتصرفهالقرينةكانتإذافكيف،دلالةولاقرينةبلا

ينسبأوباطلمذهبالسنةأهلإلىينسبأنبينالأمردارإذا":وقال

نسبةمنأولىالتصرفإلىالناقلنسبةكانالنقلفيتصرفهإلىعنهمالناقل

.(3)"الحقأهلطائفةإلىالباطل

أعظمأحدهمابهايريداثنانيقولهاالواحدةوالكلمة":القيمابنوقال

ومذهبهوسيرتهالقائلبطريقةوالاعتبار،محفالحقالآخربهاويريد،الباطل

.(4)"عليهويناظرإليهيدعووما

نإالكلامهذا":-الهرويإسماعيللأبيكلامأذكرأنبعد-وقال

وقائله،بصاحبهالظنإحسانلولاالذيالباطلأبطلمنفهوظاهرهعلىأخذ

.(5)"الكلامهذالازمإلىلنسب،والدينوالعلمالإمامةمنقدرهومعرفة

بعدموالقطع،المحتملوتعيين،المجملتبيينإلىيرشدالسياق":وقال

وهذا،الدلالةوتنوع،المطلقوتقييد،العاموتخصيصالمراد،غيراحتمال

وغالط،نظرهفيغلطأهملهفمن،المتكلممرادعلىالدالةالقرائنأعظممن

.(2/623)البكريعلىالرد(1)

.(2/046)السابقالمصدر(2)

.(11/139)الفتاوىمجموع(3)

.(3/481)السالكينمدارج(4)

.(1/327)السابقالمصدر(5)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

.(1)"مناظرتهفي

أحكامهابهاتلزملاوأنهاالألفاظفيوالمقاصدالنياتاعتبار":وقال

يكونأنبدلاأنهكمالموجباتها،مريدألهاقاصدأبهاالمتكلميكونحتى

اختيارأباللفظالتكلمإرادة:إرادتينمنبدفلاله،مريدآباللفظللتكلمقاصدأ

المقصودفإنه،اللفظإرادةمنآكدالمعنىإرادةبل،ومقتضاهموجبه!ارادة

.(2)"الإسلامعلماءمنالفتوىأئمةقولهو،وسيلةواللفظ

مثلها؟منهيعهدلاشخمهفوةمنوقع.فإذا.."حجر:ابنالحافظوقال

.(3)"إليهانسبهمنعلىويردإليها،ينسبلا

الألفاظتقييديجب:والعشرونالتاسعةالقاعدة":(4)سعديابنوقال

القيود.منغيرهاأواستثناء،أو،شرطأو،وصفمنبملحقاتها

الجاريالعرفومنوغيرها،العربلغةمنمعلومواضحالأصلوهذا

(1

(2

(3

(4

.(4/581)الفوائدبدائع(

.(3/58)الموقعينإعلام(

.(5/335)الباريفتح(

الأصوليالفقيهالزاهدالورعالعلامة،سعديآل!اللهعبدبنناصربنالرحمنعبد(

عشرةالحاديةفيالقرآنحفظ،(ـه1307)سنةولد،القصيمعلامةالمدققالمحقق

منإليههورحلأوبلدهإلىقدموممنبلدهعلماءمنالعلموطلب،عمرهمن

وعلوموأعسولهاوالفقهوالحديثالتفسيرعلمعنهمفأخذ،لهالمجاورينالعلماء

السلفمنهجعلوكان،القيموابنالإسلامشيخبكضبفائقةعنايةوعني،العربية

.(!1376)سنةتوفيوغيرها،والأصولوالتفسيروالفقهالتوحيدفيوصنف،الصالح

.(16-13)صالعقيدةتوضيحفيوجهودهسعديبنعبدالرحمنالشيخ:انظر
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نقضفيالهمنةأهلج!نماالماول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وتغيرتالمخاطباتلفسدتالكلامبهقيدمايعتبروالملولأنه؟الناسبين

فكما،الناطقينجميعوكلامرسولهوكلامالثهكلامفيمضطردوهذا،الأحكام

ونحكمالناسكلامفينعتبرهكذلك،والسنةالكتابفيالقيودهذهنعتبرأننا

الأحكاممنالأصلهذافيويدخلتقييد،أوإطلاقمنبهنطقوابماعليهم

شروطومنالعقود،وصفة،المتعاقدينألفاظمنيحصىولايعدلاما

والمعتقين،المطلقينكلامفيوالاستثناءاتالقيودومن،والموصينالموقفين

التيالصفةعلىالحقوقمنبحقوالمعترفينالحالفينكلامفيالقيودومن

،الأحوالومقتضىالقرائننعتبرفكذلكاللفظيةالقيودنعتبرأنناوكمابها،أقروا

.(1)"المقصودةوالغاياتالمهيجةالأسبابمنبالكلاميحتفوما

عقيدتهفيالطحاويقولعلىتعليقآ-بازبنالعزيزعبدالعلامةوقال

مثليطلقونالبدعوأهل":-"...والأركانالغاياتعنوتعالى":المشهورة

لنفسهوأثبتهابهااللهتكلمالتيالألفاظبغيرالصفاتبهالينفواالألفاظهذه

لمروالطحاويوالمؤلف،الحقأهلعليهميشنعلاوحتىيفتضحوالاحتى

هذهفيوكلامه،اللهلصفاتالمثبتينالسنةأهلمنلكونهالمقصدهذايقصد

.(2)"بمحكمهمشتبههويفسربعضآبعضهويصدقبعضآبعضهيفسرالعقيدة

لاوأنه،بالاتباعأولىالحقأنوالإيمانالعلمأهلعندومعلوم":وقال

يجببل،برهانغيرمنالشاذةبالأقوالوالأخذالجماعةمخالفةيجوز

أهلأكانواإذا،سبيلمنذلكإلىوجدمهماالمحاملأحسنعلىأهلهاحمل

.(06)صالجامعةوالأصولالقواعد(1)

.(2/83)بازابنالعلامةومقالاتفتاوىمجموع(2)
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جك!نمنقضفيالهممنةأهلمنديج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"!ايمانهمتقواهممنعرفلمابهمالظنلإحسان

منعلىالرذفي-البخاريالإماميقول؟تقدملماتطبيقينموذجوفي

ويدعيهأحمدلمذهبالفريقانبهاحتجمافأما":-أحمدللإمامبقولياستدل

بل،مذهبهدقةيفهموالموربما،أخبارهممنكثيربثاب!بفليسلنفسهكل

،مخلوقسواهومامخلوقغيرالثهكلامأنالعلموأهلأحمدعنالمعروف

الكلامأهلوتجنبوا،الغامضةالأشياءعنوالتنقيبالبحثكرهواوأنهم

.(2)"!رواللهرسولوبينهالعلمفيهجاءفيماإلاوالتنازعوالخوض

الأهواءأهلبهيستدلوالمعنىالسندصحيحقولأوأثريوجديكادولا

المسلكبهذا-الحمدودته-نقضهويمكنإلاالفاسدةمذاهبهمعلىوالبدعة

المحكم.

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

الذيالإمامذلكعنصالأخرىبالنصو،الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

عنه:المعروفالعامالمنهجأوالقولأوالأثرذلكإليهنمي!ب

اكاول:النموذج

الشبهة:

بذواتالتوسلومضروعيةجوازعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

بالعباسالخطاببنعمراستسقاءبأثر،والميتينمنهمالأحياءالصالحين

.(3/142)بازابنالعلامةومقالاتفتاوىمجموع(1)

.(62)عالعبادأفعالخلق(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.-أجمعينالصحابةعناللهرضي-المطلبعبدابن

الشبهة:نقض

قحطواإذاكان!الخطاببنعمرأنأنسوعن":السهسوانيقال

!هبنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:فقال،عبدالمطلببنبالعباساستسقى

وقد.البخاريرواه.فيسقون:قالفاسقنا،نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا

هذهفيالعباسبهدعاماصفةفيهاالتيبكاربنالزبيرروايةتقدمفيمانقلنا

التوسلأنتفيدفإنهافتذكر؟،(1)الفتحمنذلكفيهوقعالذيوالوقتالواقعة

.(2)"بذاتهلابدعائهكانإنما!بالعباس

نتوسلوانافتسقينا،بنبيناإليكنتوسلكنا:!عمرقولوبدليل":وقال

هذافي!ووالنبيوبعم!ووبالنبيبالتوسلالمرادفإنفاسقنا،نبينابعمإليك

عليهيدلكماغير،لا!كضووعمهوبدعاء!نح!هالنبيبدعاءالتوسلهو:القول

المرادأنبذلكعلمفقد،!العباسوعمه!والنبيبهاستسقىماصفة

بنالزبيربئنوقد":قولهفيحجرابنالحافظأوردهاالتيالروايةإلىعشيشير(1)

فيهوقعالذيوالوقتالواقعةهذهفيالعباسبهدعاماصفةالأنسابفيبكار

بلاءينزللمإنهاللهم:قالعمربهاستسقىلماالعباسأنلهبإسضادفأخرجذلك،

وهذه،نبيكمنلمكانيإليكبيالقومتوجهوقد،بتوبةإلايكشفولم،بذنبإلا

مثلالسماءفأرخت.الغيثفاسقنا،بالتوبةإليكونواصينا،بالذنوبإليكأيدينا

.(2/974)الباريفتح."الناسوعاش،الأرضأخصبتحتىالجبال

.(172)صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأمهولالتابعةبالمصادروالبدعةيهواءأهلاستدلال

.(1)"وو!لك!النبيبدعاءالتوسلهوالصحابةعرففي!هبالنبيبحالتوسل

أنسحديثفيالواردبهوالتوسلبالعباسبالاستسقاءالمراد!:وقال

نأوهي،الشرعفيمعهودةطريقةعلىالعباسبدعاءالاستسقاءهو:!

ويحولداعيآالقبلةويستقبلفيستسقيالمصلىإلىبهيستسقىمنيخرج

،الصحاحفيوردتالتيالاستسقاءهيئاتمننحوهأوركعتينويصليرداءه

فتسقينا،!هبنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم:!عمرقول:عليهوالدليل

نأعلىواضحةدلالةالقولهذاففيفاسقنا،نبينابعمإليكنتوسلوإن

إلايكنلم!وبالنبيوالتوسل،!بالنبيتوسلهممثلكانبالعباسالتوسل

الهيئاتمننحوهأوركعتينويصليرداءهويحولالقبلةوششقبلص!"يخرجبأن

الصحيحأوالحسنعنفضلأضعيفحديثفييردولمللاستسقاء،الثابتة

!هيفعلأنغيرمن!بهمتوسلينحياتهفياللهمنالسقياطلبواالناسأن

وغيرهماوالصلاةوالدعاءالسقياطلبمنالمشروعالاستسقاءفييفعلما

.(2)"الإثباتفعليهورودهيدعيومن،الصحيحةبالأحاديثثبتمما

الصحليل:

منبعدهفمن!والنبيبذاتالتوشلأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

ذلكمشروعيةإلىوالبدعةالأهواءأهلوذهب،منكرةبدعةالصالحين

بنعمراستسقاءفيالمذكورالأثر:ذلكعلىبهاستدئواومما،واستحبابه

.(183)صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)

.(187)ع)2(المصدرالسابق
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

بنبيناإليكنتوسلكناإنااللهم":وفيه،عبدالمطلببنبالعباسالخطاب

توسلعلىيدلأنهفزعموا،"فاسقنانبينابعمإليكنتوسل!انفتسقينا،ه!!

.العباسبذاتعمروتوسل!هالنبيبذاتالصحابة

عنالأخرىبالنصوعرالأثر،بهذاوالبدعةالأهواءأهلاستدلاللابطال

عنهم:المعروفالعامالمنهجأو!عمر

قولمنالمرادوتفسرتبيننفسهالأثرلهذاالأخرىالرواياتأن-1

فيحروالنبيوبعم!روبالنبيبالتوسلالمرادأنوهو:المذكور،!عمر

غير.لاور!ك!عمهوبدعاءور!لك!النبيبدعاءالتوسلهو:القولهذا

المرادأنمفيعقم!العباسوعفهحووالنبئيبهاستسقىماصفة-2

:!الصحابةمنوغيره!عمرعرففيوبالعباس!هبالنبيبالتوسل

.العباسوبدعاء!رالنبيبدعاءالتوسلهو

فييردولمللاستسقاء،الثابتةبالهيئاتإلايكنلم!هبالنبيالتوسل-3

نأغيرمنبهمتوسلين!ووحياتهفياللهمنالسقياطلبواالناسأنحديهمب

والصلاةوالدعاءالسقياطلبمنالمشروعالاستسقاءفييفعلما!هيفعل

توسلمثلكانبالعباسعمروتوسل،الصحيحةبالأحاديثثبتمماوغيرهما

الشرعيةالهيئاتعلىإلا-إذآ-عمرقوليحقلفلا!ه،بالنبيالصحابة

الاستسقاء.فيالصحابةعندالمعروفة
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

بيعةإن":!الخطاببنعمربقولوالمعتزلةالراففةاستدلال

بيعةفيبذلكيطعن!عمرأنعلى،"شرهااللهوقىفلتةكانتبكرأبي

بها.ويزدريأمرهاويوهنبالخلافةبكرأبي

الشبهة:نقض

نإ":!عمربقولالاحتجاجإلىعادفإن":الأصبهانينعيمأبوقال

منهالقولهذا:لهقيل."شرهاوقىتعالىاللهولكنفلتة!بكرأبيبيعة

منفيكمليس":قالحينعمرقولترىألا،وبيعتهلأمرهتوهينآيكنلم

يقربنيلاعنقيفتضربأقدملأن":وقال."بكرأبيمثلالأعناقإليهيقطع

!انا":وقوله."بكرأبوفيهمقومعلىأتأقرأنمنإليأحبإثماللهإلىذلك

عنى!انما."!بكرأبيبيعةمنأقوىأمرناحضرنافيماوجدناماوالله

ميعادغيرعنالسقيفةفيالأنصاراجتماعأن"فلتةكانت":بقوله!عمر

(1)عليهمبهميبايعانهولايبرمواأنخوفأفلتةكانت،لهموإعلامالمهاجرينمن

القتالشراللهفوقىامتنعوا،إنعليهموالمقاتلةهمعليهالإنكارفيوجب

هذاقالمنعلىالإنكارضدعلى!عمرمنهذاخرجفإنماوالإنكار.

.(2)"أصلأبهالإخباررأيوجهعلىلا،فلتةكانتبيعتهإنالقول

."الأصلفيهكذاالعبارة":(6)هامش(258)صالمحقققال(1)

.(26.-258)صالرافضةعلوالردالإمامة(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

التحليل:

خلافتهوأن،!بكرأبوالأمةأففلأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

الرافضةمنوالبدعةالأهواءأهلوذهب،الصحابةعليهاأجمعراشدةخلافة

الخطاببنعمرعنالمذكورالأثر:ذلكعلىبهاستدتواوممافيها،الطعنإلى

يدلأنهفزعموا،"شرهاالثهوقىفلتةكانتبكرأبيبيعةإن":وفيه،!

بذلك.بكرأبيخلافةفييجرحعمرأنعلى

عنعالأخرىبالنصوالأثر،بهذاوالبدعةالأهواءأهلاستدلالوابطال

عنه:المعروفالعامالمنهجاو!هعمر

الدلالةوفيها،!عمرعنالمحكمةالصريحةعالأخرىالنصو

أمور:ثلاثةعلى

الأمة.علىوتقذمه!بكرأبيففمل-1

عليه.يتقذمأن!لعمركانماوأنه،خلافتهبصحةلهالإقرار-2

.-!عمرومنهم-!بكرأبيبيعةعلىالصحابةإجماع-3

ماالبتةبكلامهيعننلم!عمرأنعلىالدلالةقاطعةالنصوصفهذه

والبدعة.الأهواءأهلزعمه

http://www.al-maktabeh.com



من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة!لاهواءأهلىستدلال

مسانالمسلك

بحجةليسالخلافمجردأنتقرير

وبأقوالوالسلفالصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهليستدلعندما

فيهاأنيرونلأنهمووقعحصلإنمابهااستدلالهمأنيقينآنعلمفإنناالأئمة

والأئمة.والسلفالصحابةإلىالسنةأهلينسبهلمامخالفة

وجودمجردأنيقزربمابهااستدلالهمينقضونالسنةأهلفإن؟لذلك

فضلأ-الإجماعفيتأثيرهفيولا،حقيقةوجودهفيحجةليسالخلافذلك

.-فيهيقدتح!أنعن

والبدعةالأهواءأهلاستدلالالسنةأهلنقضأنيظهر:التأملوعند

السابقةالأربعةالمسالكبأحدالأئمةوبأقوالوالسلفالصحابةعنبالآثار

أنه:وذلك،بحجةليسالخلافمجردأنتقريريتضمنالمطلبهذافي

أصلأ.المسألةفيخلاففلا:القولأوالأثرصحةتثبتلمإذا.

وأالأثرذلكخلافعلىوالسنةالكتابعليهدذالذيكان!اذا.

الحق.خالففيماحجةلالأنهمؤثر،غيرالخلافكان:القول

فييكنلم:القولأوالأثرذلكخلافعلىالعلمأهلكان!اذا.

لأنحجة؟العلمأهلعامةعليهلماومخالفتهالقولأوالأثرذلكانفراد

الأعظم.والسوادالجماعةعليهفيماالحق

نقلعمنالمعروفالمنهجأوالثابتةالأخرىالنصوصكانتوإذا.

لأنوزن"للخلافيكنلم:عنهنقلماخلافعلىالقولأوالأثرذلكعنه
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نماالماول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

والسنة.للكتابمتغالجماعةمعالحقيقةفيهوالخلافعنهنقلمن

أهلفإن،المسلكهذاتتضمنالأربعةالمسالكهذهكونإلىوإضافة

الأهواءأهلمنللمخالفليسأنهعلىفينقمونالرذ،فيبالذكريخضونهالسنة

بل،بحجةليسبمجردهالخلافلأن؟القولأوالأثربذلكيستدلأنوالبدعة

معتبرأ.ثابتأصحيحأخلافأتجعلهالتيالشروطفيهتوفرتقديكونأنبدلا

فيالسنةأهليسلكهاالتيالطريقةبيان(1)سابقموضعفيتقدموقد

هنا.إعادتهعنيغنيبما،بحجةس!يلالخلافمجردكونبيان

القليلعنهبالغافللابالشيءبالعارفوالحجة":الدارميالإمامقال

استنبطهمنقولإلىيلتفتواولمالبصرأهلبإمساكفيههؤلاءوتعلقبه،البصر

بصرقلةمنبهماحتججتمالذينهؤلاءجبنيكإن:لهمفقلنا،أصلهوعرف

بأصولالبصروأهلالناسأعلاممنوكانواببصر،وصرحواهؤلاءاجترأفقد

.(2)"وفروعهالدين

تتفممنالمسلكهذافيالسابقةالأربعةالمسالككونمنذكرهسبقولما

هنا.إعادتهاعنالنماذجمنفيهابماأكتفيفإنني؟المسلكهذاحقيقة

السابق.المطلبمنالخامسالمسلك:راجع(1)

.(196):صالجهميةعلىالرد(2)
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الثالثالمبحث

بالقواعدالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلةالتمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب.

بالقواعد.

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالصالث:المطلب.

بالقواعد.والبدعةالأهواء
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جس!نمنقضفيالههمنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثالثالمبعث

بالقواعدالاستدلال

التمهيد

السنةأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة

للأشجار،والأصولللبنيانالأساسبمنزلةللعلوموالقواعدالأصول"

وتتقوىتثبتوالفروع،الفروععليهاتبنىوالأصولبها،إلالهاثباتلا

وبهامطردآ،نماءوينمى،ويقوىالعلميثبتوالأصولوبالقواعد،بالأصول

.(1)((كثيرآتشتبهالتيالمسائلبينالفرقانيحصلوبها،الأصولمآخذتعرف

بعلمليتكلمالجزئياتإليهاتردكليةأصولالإنسانمعيكونأنلابد"و

فيوجهلكذبفيفيبقى!الا،وقعتكيفالجزئياتيعرفثم،وعدل

جعلومن"،(2)"عظيمفسادفيتولد،الكلياتفيوظلموجهل،الجزئيات

الفروععليهتناقضتالكليةالقواعددونالجزئيةبالمناسباتالفروعيخزج

وقنطت،لذلكنفسهوضاقت،واضطربتفيهاخواطرهوتزلزلت،واختلفت

مننفسهتقضرولمالعمروانتهى،تتناهىلاالتيالجزيئاتحفظإلىواحتاج

؟الجزيئاتأكثرحفظعناستغنىبقواعده(3)أالعلمأضبطومنمناها،طلب

.(5):صالرسولوكلامتعالىاللهكلاممنالمأمولالعلمإلىالوصولطريق(1)

.(91/032)الفتاوىمجموع(2)

استدلتهاالقواعدمطلقعنعامأهناالحديثكانلمالكن)الفقه(،:الأصلفي(3)

أشمل.لتكون؟()العلمبكلمة
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وأجاب،وتناسبغيرهتناقفعندماعندهواتحد،الكلياتفيلاندراجها

لماصدرهوانشرح،الأزمانأقربفيطلبتهوخضل،وتقاربالبعيدالشاسع

.(1)"البيانمنفيهأشرق

والفروعية،الأصوليةأحكامهاأن:وجلالهاوكمالهاالشريعةمحاسنمن"و

أحكامها،تفمبطوقواعدأصوللهاكلها،وأمورها،والمعاملاتوالعبادات

الحكمةعلىمبنيةفهيأصولها،إلىوتردهافروعها،وتنشرمتفرقاتها،وتجمع

.(2)"ذلكأضدادونفي،والعدلوالخيروالرحمةوالهدىوالصلاح

يأتي:ماالسنةأهلعندوحجيتهاالقواعد)3(مترلةيبينومما

والأثر.والسنةالكتاب:وأدلتهاوأصولهاالقواعدمبنىأولأ:

تستمذفمنها،والإجماعوالأثروالسنةالكتاب:السنةأهلعندالقواعدمبنى

ت!تقزأ.وفيها،تبنىوعليهاالقواعد،

هداهمنإكرامأرادلماوتعالىسبحانهالله"فإن:والسنةالكتابأما

وسراجابإذنهالثهإلىوداعياونذيرا،بشيرا!محمدارسولهبعثلمعرفف

.(8-1/6)الفروقأنواءفيالبروقأنوار(1)

.(1/522)-سعديلابنالكاملةالمجموعةضمن-الناضرةالرياض(2)

القواعد:المبحثهذافيالمرادليسأنهيظهرالتمهيدلهذاالسابقةالمقدمةخلالمن(3)

هي2:التهانويقالكما،والضوابطوالأصولالقواعديشملماالمراد:بل،وحسب

والضابطوالمسألةالأصلترادفمعالبعلتطلقالعلماء:اصطلاحفيأالقاعدة:أيعني

منه"أحكامهاتعرفعندجزئياتهجميععلمنطبقكقئيأمر:بأنهاوغزفتوالمقصد،

.(1771-5/1761)الفنوناصطلاحاتكشاف
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلمن!كلجالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ية!رلهمتاتفغتقاتقعللرلضانزيكينإتيفأنننلمتآتيغآلرسمولم!تآيها:دلقاو،منيرا

وبحضرتهشئلهمقاماتوفيالوداعحجةفيخطبففي!هوقالالمائدة:761،أ

فكان،"بلغتهلألا":-أجمعينعليهمتعالىاللهرضوان-الصحابةعامة

ثكتمآكقق!ت!آتؤتم:لقوله،وتمامهالدينكمالهوبتبليغهوأمرتعالىاللهأنزلما

وشرائعهوأصولهوقواعدهالدينأمورمنشيئا!يتركفلمالماندة:31،(أدينكتم

الحاجةوقتعنبيانهيؤخرولم،وتمامهكمالهعلىوبلغهبيفإلاوفصوله

القضيةهيالجامعةوالكلمة"(2)"الكلمبجوامعبعثت":!وقال،(1)"إليه

علمالجوامعكلمهفهمفمن،!نبينابهابعثالتيالعامةوالقاعدةالكلية

كلماتنصوصهالشارع"أنفظهر،(3)"بهاوانضباطهاالفروعلعامةاشتمالها

.(4)"عامةوقواعدكليةوقضاياجوامع

ونوعبوساطةنوع:نوعينعلى!عفالتلقى"فلأن:والإجماعالأثروأما

،السباققصباتحازواالذينأصحابهحظوساطةبلاالتلقيوكان،وساطةبغير

المبرزولكن،اللحاقفيبعدهمالأمةمنلأحدطمعفلاالأمد،علىواستولوا

عدلمنوالمتخلف،القويممنهاجهمواقتفى،المستقيمصراطهماتبعمن

المهالكبيداءفيالتائهالمنقطعفذلك،الشمالوذاتاليمينذاتطريقهمعن

عليها؟،يستولوالمرشدخطةوأيإليها؟،يسبقوالمخيرخصلةفأيوالفملال،

.(1/255)الجهميةتلبيسبيان(1)

.(2/64)ومسلم،(7/105)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

.(21-1/11)لاستقامةا(3)

.(6/139)النبويةالسنةمنهاج(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجس!نما؟ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

قواعدوأيدوازلالا،صافياعذباالحياةعينمنالماءرأسوردوالقدتالته

،والإيمانبالقرآنبعدلهمالقلوبفتحوامقالا،بعدهملأحديدعوافلمالإسلام

النبوةمشكاةمنتلقوهماالتابعينإلىوألقوا،والسنانبالسيفبالجهادوالقرى

العالمينربعنجبريلعن!وونبيهمعنفيهسندهموكانصافيا،خالصا

وصيةوهذه،إليكمعهدناوقد،إليكمنبيناعهدهذاوقالوا:عاليا،صحيحاسندا

بإحسانلهمالتابعونفجرى.عليكموفرضهوصيظوهيعلينا،وفرضهربنا

تابعوسلكثم،المستقيمصراطهمآثارهمعلىواقتفوا،القويممنهاجهمعلى

صراطإلىوهدواالقولمنالطيبإلىوهدواالرشيد،المسلكهذاالتابعين

آثارهمعلىفسلكوا،...المفضلالرابعالقرنمنالأئمةجاءتثم،..الحميد.

أجلسبحانهاللهدينوكاناقتباسا،مشكاتهمعنالأمرهذاواقتبسوااقتصاصا،

تقليداأومعقولاأورأياعليهيقدمواأنمننفوسهمفيوأعظمصدورهمفي

لسانلهمسبحانهاللهوجعل،العالمينفيالحسنالثناءلهمفطارقياسا،أو

علودرج،أتباعهممنالأولالرعيلآثارهمعلىسارثم،الآخرينفيصدق

.(1)"أشياعهممنالموفقونمنهاجهم

يخلو:لاالصحيحةالشرعيةوالقواعد

مجرىجرتثمالأثر،أوالسنةأوالكتابمننضآتكونأنإما-1

والعلم:السنةأهلعندالقواعد

آتمؤيخونإتما!:تعالىقوله:الكتابعمننصوهيالتيالقواعدنماذجفمن

.(6-1/5)العالمينربعنالموقعينإعلام(1)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

لمحق!،!13:عمرانآلأ(آلئريخيتكمقآتبعونيآلتهتجقنإنكنترقتم!!01:الحجرات9(إخؤة

لأ!قل،1110الكهف:أ(أخذازيهبي!ادهكرئ!يالؤصلخاضلأزيهءققتغخللقآءتزجوأكأن

وقاآقخترينلأشتتحثزثاتغت!بآغلغؤتؤكنثألئةقاشصآةإلأؤلاضرآتقفالتق!ىآقيذ

وهؤلتى!لت!ئقكبثلهء،1188:ا!عراف9(لقؤريؤيحؤنؤتجييرتديرالأآتأإنأل!ت!وةتنئئيئ

.111:رىلوا9(لضجيرآلمثتييعآ

الأعمالإنما،:!ىقوله:السنةمننصوصهيالتيالقواعدنماذجومن

،(2)"رذفهوأمرناعليهليسعملأعملمن"،(؟)"نوىماامرئلكلوإنما،بالنيات

(1

(2

.(0791)رقم(3/5151)ومسلم،(1)رقم(1/3)البخاريأخرجه:عليهمتفق

كلفيالسننأصول:قالىأنهت!خةلتهالسجستانيداودأبيعنروينادا:البرعبدابنقال

:قالأنهوو!ك!النبيعن!الخطاببنعمرحديثأحدها::أحاديثأربعةفن

.(9/102)التمهيد"...نوىماامرئولكلبالنياتالأعمالإنما

وهو،الإسلامقواعدمنعظيمةقاعدةالحديثوهذا":النوويقال.تخريجهتقدم

الحديثوهذا،...والمخترعاتالبدعكلردفيصريحفإنهمحى؟كلمهجوامعمن

النوويشرح"بهالاشدلال!اشاعةالمنكراتإبطالفيواستعمالهحفظهينبغيمما

منعظيمأصلالحديثوهذا!:رجبابنوقال،(12/16)مسلمصحيحعلى

"بالنتاتالأعمال":حديثأنكماظاهرها،فيللأعمالكالميزانوهو،الإسلامأصول

فيهلعاملهفليستعالىاللهوجهبهيرادلاعملكلأنفكما،باطنهافيللأعمالميزان

منوكل،عاملهعلىمردودفهوورسولهاللهأمرعليهيكونلاعملكلفكذلك؟ثواب

العلومجامعداشيءفيالدينمنفليسورسولهاللهبهيأذنلمماالدينفيأحدث

.(1/7)والحكم
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نقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بعضهيكذبينزللمالقرآنإن"،(1)"ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكل"

منهجهلتمومابه،فاعملوامنهعرفتمفمابعضا،بعضهيصدقبلبعضا،

تجدهاللهاحفظ"،(3)"منهمفهوبقومتشبهمن"،(2)"عالمهإلىفردوه

يكنلمأخطأكماأنواعلم،الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلىتعزف،أمامك

الفرجوأنالصبر،معالنصرأنوأعلم،ليخطئكيكنلمأصابكوما،ل!صيبك

ثلاثا:لكميرضىاللهإن"،الحديث(4)"..يسزا.العسرمعوأن،الكربمع

(1

(2

(3

(4

والجماعة:السنةأهلطريقةمن"ثم:تيميةابنالإسلامشيخقال.تخريجهتقدم

المهاجرينمنالأولينالسابقينسبيلواتباعوظاهزا،باطئاوو!ك!اللهرسولآثاراتباع

الراشدينالخلفاءوسنةبسم!يعليكم":قالحيثهي!خي!اللهرسولوصيةواتباعوالأنصار،

الأمور،ومحدثات!اياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابها،تمسكوا،بعديمنالمهديين

.(3/571)الفتاوىمجموع""ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإن

تخريجه.تقدم

حملعنالمغنيفيالعراقيالحافظوصححه.(4/78)سننهفيداودأبوأخرجه

مبتدئاإمانهيتقدفإني":تيميةابنالإسلامشيخقال.(1/172)الأسفار!االأسفار

القديمالأثرمنذلكفيببعفماوأخبرت،أعيادهمفيبالكفارالتشبهعنمجيبا!اما

الكتابيينمنالكفارهديمجانبةفيالشرعحكمةبعضوبينت،الشرعيةوالدلالة

هذهكانت!ان،والأعاجمالكتابأهلمخالفةمنالشريعةبهجاءتوما،والأميين

"الفروعكثيرأصولهامنجامعاوأصلا،الشعبكثيرةالشريعةقواعدمنعظيمةقاعدة

.(1)صالمستقيماقتضاءالصراط

ابنوقال."صحيححسنحديثهذا":وقال(4/667)سننهفيالترمذيأخرجه

يتضمنالحديثوهذا.جيدةحسنةالترمذيخرجهاالتيحن!ثيىفطريق":رجب

.(4/12)والحكمالعلومجامع"الدينأمورأهتممنكليةوقواعدعظيمةوصايا
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من!كلجنقضفيالهمهمنةأهلج!نمالثاق:الفصل

للأصولبالمصادرالتابعةوالبدعةيهواءأهلاستدلال

وأنتفرقوا،ولاجميغااللهبحبلتعتصمواوأنشيئا،بهتشركواولاتعبدوهأن

.(1)"أمركماللهولاهمنتناصحوا

فقدتبتدعوا،ولااتبعوا"الأثر:مننصوعرهيالتيالقواعدنماذجومن

نبتدي،ولانقتديإنا"،(3)"ماتقدبمنفليستنمستناكانمن"،(2)"كفيتم

منخيرسنةفياقتصاد"،(4)"بالأثرتمسكنامانضلولن،نبتدعولاونتبع

واجب،بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء"،(5)"بدعةفياجتهاد

(1

(2

(3

(4

(5

وأخرجه،"...تناصحواوأن":جملةدون(5171)رقم(3/0134)مسلمأخرجه

تيمية:ابنالإسلامشيخقال.(8785)رقم(2/367)المسندفيأحمدالإمامبتمامه

أوليومناصحةلفه،العملإخلاص:الثلاثالخصالبينالأحاديثهذهفيجمعفقد"

وتجمع،وقواعدهالدينأصولتجمعالثلاثوهذه.المسلمينجماعةولزومالأمر،

.(1/18)الفتاوىمجموع"والآخرةالدنيامصالحوتنتظم،ولعبادهلقهالتيالحقوق

فيوالمروزي،(1/80)سننهفيالدارميأخرجه،!مسعودبنعبداللهقولمن

(1/86)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي،(28):صالسنة

(4/667).

وابن،(1/412)السنةشرحفيالبغويأخرجه،!همسعودبنعبداللهقولمن

،!عمربنعبداللهقولومن.(97/2)وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبد

.(1/530)الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه

أهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه،!مسعودبنعبداللهقولمن

.(1/86)والجماعةالسنة

السنةفيالمروزيأخرجهما،!الدرداءوأبي!مسعودبناللهعبدقولمن

.(35،32):ص
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نقضفيالهمصنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"بدعةعنهوالسؤال

النصوصلدلالاتالتامالاستقراءطريقعنمأخوذةتكونأن!اما-2

بعدهم.منوالأئمةوالسلفالصحابةعليهكانوماوالسنةالكتابمن

فإنه؟الصحيحالمعتقدبيانفيالسنةأهليذكرهما:ذلكنماذجومن

كما،والسنةالكتابعليهادذالتيوالقواعدالأصولمنخقليعلىيشتمل

بعدهم.فمنالرازيينزرعةوأبيحاتموأبيوالبخاريأحمدالإمامعقيدةفي

الدين:فيحجةالصحيحةالشرعيةالقواعدثانيأ:

أصولوهي-والإجماعوالسنةالكتابهوالشرعيةالقواعدمصدركانإذ

الثلاثةالمصادرتلكمننصوصآإمانفسهافيالقواعدوكانت،-المعتبرةالدين

حججمنحجةالقواعدكانتدلالاتها؟منصحيحآتامااستقراءمستقرأةأو

وأدلته:وبيناتهالشرع

ولااختلافالأخرىالشرعيةالأدلةوبينبينهايقعأنيمكنفلا.

بعضهاالصحيحةالقواعدتتعارضأنيمكنلاأنهكماتناقفرر،ولاتعارض

.الأخرىالشرعأدلةومعبعضهامعمؤتلفةمتفقةهيبلبعضر،مع

والمحدثاتالبدعبهائرذالتيالشرعيةوالبيناتوالحججالأدلةمنوهي.

وانحرافها.ضلالهاأوخطؤهابمخالفتهاويعزف،الخاطئةوالاجتهادات

،(66):صالجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه،ت!خةلثهمالكالإمامالإمامقولمن(1)

.(326-6/325)الأولياءحليةفينعيموأبو
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ذلك:نماذجومن

وكذلك":-الصوفيةبدعبعضعلىالردفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

ذكرتماأمرتنيأنكلولا":قالالشهادتينالىانتهىلماأنهالشبليعنا!كاية

إلا،يصلحلاوزورالقولمنمنكرالغيرةبابفيهذاذكرفإن؟"غيركمعك

لرسلهالشهادةمنالغيرةبلصاحبها،يبغفاللهالتيالغيرةمنهذاأننبينأن

شهدمنإلابالالهيةللهشاهداموحدايكونوهل،وشعبهالكفرمنبالرسالة

لممنكلأنوغيرهاالقواعدمنموضعغيرفيبيناوقد،؟بالرسالةلرسله

وأنآخر،إلهااللهمعيجعلمشركاإلايكونلافإنهالمرسلينبرسالةيشهد

مكذبفهومشركأنهكتابهفيعنهاللهذكرمنوكل،متلازمانوالنبوةالتوحيد

بالإلهيةدثهالشهادةتغولا،مشركفإنهللرسلمكذبأنهعنهأخبرومن،للرسل

.(1)"بالرسالةلعبدهبالشهادةإلا

جملةيجعلوهأنبينفهم":-الاتحاديةبعفبدععلىالردفي-وقالول

عدمايجعلونهأو،مخلوقلكلصفةأومخلوقكلمنجزءآأوالمخلوقات

الصريحالتعطيلهذامعهمثم،الأعيانفيلاالأذهانفيإلالهوجودلامحضا

مضطرباكلهكلامهمرأيتولهذا،مقامعلىيثبتونولايتناقفونالقبيحوالإفك

القواعدأذكروأوضحهأبينهكنتلماولكنالتناقضر،منفيهلماينضبطلا

قولبينوميزت،عليهكلامهمحمليمكنماحقيقةالناسيعرفالتيالعلمية

منفيههمماعلىالناسأطلعحتىالتناقف؟منفيهماوبينتهذا،وقولهذا

وهيبتهملهمالناسوتعظيم،والعرفانالتحقيقدعواهممع،والهذيانالكفر

.(12-02/!لا)لاستقامةا(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

.(1)"المحققينوساداتالعارفيناللهأولياءكبارمنأنهموظنهملهم

السلفأنهناوالمقصود":-المعتزلةبعفبدععلىالردفي-وقال

خلقهبمايوصففلا،بالمخلوقاتيوصفلا!ةاللهأنعلىمتفقونوالأئمة

فيخلقهبمايوصففكيف،-كمالصفاتكانت!ان-الصفاتمنغيرهفي

يشتقلهصفاتبالمخلوقاتالقائمةالأفعالوتجعلالعبادأفعالمنغيره

مناقض،المنقولوصحيحالمعقوللصريحمخالففهذاأسماء؟،مفله

.(2)"عولوالأللقواعد

:-"!ووالنبيساتعنالعفوالأمرلولميئسؤغمنعلالردفي-وقال

لخصوصىكانوإنماالعهدنقضلمجرديكنلمقتلهأنقدمناقد"وإذ

يعفوأنولهمسلمامجيئهبعدالسابهذايقتلأنلهيجوزكانوإذا،السب

فوجب،سبحانهلئهحقاالعقوبةوتمحضتعفالعفوتعذرموتهفبعدعنه،

اللهرسولبعدهذاعنأحل!عفوبجوازالقولإذ،يخفىلاماعلىاستيفاؤها

لمقولوهوواستبقائه،هذاقتلبينمخيراالإماميكونأنإلىيفضي"خوو

.(3)"وأصولهاالشريعةقواعدخلافإنهثمقائلا،لهنعلم

الصحيحة:الشرعيةبالقواعدعنايةالأمةأعظمهمالسنةأهلثالئأ:

-الإسلامأئمةمنبعدهمفمنوالسلفالصحابةمن-السنةأهلكانلما

تضمنتهبماعنايةأعظمهاهمكانواوالأثر؟والسنةبالكتابعنايةالأمةأعظمهم

.(432)عالمرتادبغية(1)

.(134-1/034)البكريعلىالرد(2)

.(1/422)المسلولالصارم(3)
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جك!نمنقضفيةش!لاأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

واستدلالأ،وتقريرأوحفظأواستنباطأوفقهأاستخراجأالقواعدمنالأصولتلك

ذلك:يقزرومما

:-والقواعدبالأصولالعنايةمنالسلفعليهكانمامبينأ-اللالكائيقال-

وذمالاتباععلىالحثإلاصحابتهوآثاررسولهوسنةاللهكتابفينجدفلم"

أولاهموكان.المتبعينمنكانالآثارهذهعلىاقتصرفمن،والاختراعالتكلف

الحديث؟أصحاب:الرسمبهذاوأخصهم،الوسمبهذاوأحقهم،الاسمبهذا

وتحملهم،لهملازمتهموطول،لقولهواتباعهم،!اللهبرسوللاختصاصهم

،مشاهدةوشرائعه،مباشرةعنهالإسلامفأخذوا،وأفعالهأنفاسهوحفظهم،علمه

عيانا،فجاولوها،واصلةوبينهبينهمسفيرولاواسطةغيرمن،معاينةوأحكامه

واعتقدواعذبا،لسانهمنوتلقنوهرطبا،فيهمنوتلقفوهشفاها،عفوحفظوا

عنأولهأخذدينفهذايقينا.قلوبهممنبذلكوأخلصواحقا،ذلكجميع

،العدولعنالعدولنقلهاثم،شبهةولالئستشئهلم،مشافهة!وواللهرسول

والجماعة،الصافةعنوالصافة،الكافةعنالكافةثمميل،ولاتحاملغيرمن

بعضهايتلوكالحروف،بسلفخلفوتم!كبكف،!كآخذ،الجماعةعن

بنقلهمتعهدتالذينفهؤلاء.ونظمارصفاأولاها،علىأخراهاويتسقبعضا،

جميععلىالمنةبذلكلهمفوجبت،السنةأصولبهموانحفظت،الشريعة

.(1)"الأمة

أصولمعرفةمنالسلفبعفأئمةعليهكانمامبينآ-الدارميوقال-

أيعني:احتجاجهمأكبرمنوكان":-لهموالمخالفينالسنةأهلوقواعد

.(23-1/22)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الذين-الحديثرواةمشيخةمنناساإنقالوا:أنذلكفيعليناأالواقفة

نقوللافقالوا:القرآنعنسئلوا-الجهميةبمذاهبالبصرقلةعنعرفناهم

أغلوطةكانتلأنها؟القوملمراديتوجهوالمإذ،عفوأمسكوا.القولينبأحدفيه

الجوابعنفكفواذلك،قبلبهايبتلواولمتأويلهايعرفوالممسامعهمفيوقعت

وبكلامهمبهمالبصرأهلمنغيرهممسامعفيوقعتفحينوأمسكوا،فيه

سمينا،منمثل-كلامهمقبحوسمعواوناظروهمجالسوهمممنومرادهم

يونس،بنوعيسى،المباركوابن،الحسينبنعليبنمحمدبنجعفر:مثل

أهلمنونظرائهم،عمرانبنوالمعافىالوليد،بنوبقية،الجزريوالقاسم

الثهكلامنفسالقرآنوأنكفر،كلمةأنهايشكوالم-الجهميةبكلامالبصر

إنه:قولهالوحيدعلىاللهردإذ،مخلوقغيروأنه،وتعالىتباركاللهقالكما

،مخلوقغيرأنهومعرفةعلمعلىبهفصرحواسقر،عليهوأصلاهالبشر،قول

فيههؤلاءوتعققبه،البصرالقليلعنهبالغافللابالشيءبالعارفوالحجة

لهم:فقلنا،أصلهوعرفاستنبطهمنقولإلىيلتفتواولمالبصر،أهلبإمساك

وصرحواهؤلاءاجترأفقدبصرقلةمنبهماحتججتمالذينهؤلاءتجمنتلئإن

.(1)"وفروعهالدينبأصولالبصروأهلالناسأعلاممنوكانواببصر،

وتدوينها،وقواعدهالدينأصولببيانعنايةأيماالسنةأهلعييكما-

ذلك:نماذجومن

.(196):صالجهميةعلالرد(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةاالماهواءأهلاستدلال

أصحابعليهكانبماالتمسكعندنا:السنةأصول"أحمد:الإمامقول-1

.(؟)اهيفجاءماآخرإلى"...بهموالاقتداء!وواللهرسول

مذاهبعن(2)زرعةوأباأبيسألت":الرازيحاتمأبيابنوقول-2

يعتقدانوماالأمصارجميعفيالعلماءعليهأدركاوماالدينأصولفيالسنةأهل

ؤيقنا،وشاماوعراقاحجازاالأمصارجميعفيالعلماءأدركنافقالا:.ذلكمن

غيراللهكلاموالقرآن،وينقصيزيدوعملقولالإيمان:مذهبهممنفكان

.(3)اهيفجاءماآخرإلى"...مخلوق

،الطحاويجعفرأبيوعقيدة،للبربهاريالسنةشرحنحو:فيجاءماثم

السنةوقوامواللالكائيبطةوابنالآجريمصنفاتعليهاشتملتوما

وغيرهم....الأصفهاني

والحافظينالقيمابنوتلميذه(4)تيميةابنالإسلامشيخكتبفيجاءماثم

بعدهمأتىممنالسنةأهلعلماءمصنفاتفيجاءماثم،والذهبيكثيرابن

(1

(2

(3

(4

.(41):!السنةأصول

بعدولد،الحفاظسيدالإمام،زرعةأبو،الرازييزيدبنالكريمعبدبناللهعبيد

،الرازيحاتمأبيمعخراسانإماممكثرأ،متقنأحافظأرتانيأإمامأكان،ومائتيننيف

(8ه-65/13)السيرانظر:.(ـه264)سنةتوفي

.(1/176)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح

غيرهابهفاقتماأعظمومن":-تيميةابنالإسلامشيخكتبعن-سعديابنقال

القواعدعلىبالتنبيهالاعتناءغايةيعتنيخةلثةمؤلفهاأنسواها:علىوتفردتوأهمه

بها"تكلمالتيالفنونمنفنكلفيالمحيطةوالضوابطالجامعةوالأصولالكلية

.(4):صالمأمولالعلمإلىالوصولطريق
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)اذهيومناإلى

الأمةوحدةموجباتأهممنالصحيحةالشرعيةالقواعدلزومرابعأ:

وعقيدتها:دينهافي

منلهومخالفتهاوعدمبهاوالعملالصحيحةالشرعيةالقواعدلزومإن

لزومهافإنوجماعتها،وعقيدتهادينهافيوحدتهاللأمةويحفظيحفقماأهم

وعصمة،وحفظأوبركةخيرأبذلكوكفى،والإجماعوالسنةالكتابلزوممنهو

الجليلةوالقواعدالشريفةالحقائقهذهفهممن":تيميةابنالإسلامشيخقال

وانجاب،والإيمانوالتوحيدوالتحقيقوالمعرفةالعلممنلهحصل،النافعة

الذينأففملمنالبابهذافيبهيصيرماوالحيرةوالضلالالشبهمنعنه

العلمأهلسادةومن،الضالينولاعليهمالمغضوبغير،عليهمالفهأنعم

.(2)"والإيمان

علىرذآ-الدارمييقولكما،الصالحوالسلفالصحابةكانهذاوعلى

منااختلفالمعقولرأينافحين":-النقلويدعبالعقليحتجأنأرادمن

رأيناشيء؟كلفيبتييخذعلىلهنقفولمالأهواء،أهلجميعومنومنكم

الفائدةعظيم،نافعجليلمختصرفهذا":الحكميحافظالعلامةقولفيجاءكما(1)

الرسلإليهدعتالذيالتوحيدأصولويتضمن،الدينقواعدعليشتمل،المنافعجم

البيضاءالمحجةسلوكإلىويرشدويدل،يدينبغيرهلمننجاةولاالكتببهوأنزلت

ينافيأوجميعهيزيلوما،وخصالهالإيمانأمورفيهشرحت،المستبينالحقومنهج

.(2)صالمنشورةالسنةأعلام."...كماله

.(5/135)الفتاوىمجموع(2)
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من!كلجنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

المعقول!الىالثهرسولأمرإلىكلهاالمعقولاتنردأنوأهداهاالوجوهأرشد

فكانوا،أظهرهمبينينزلكانالوحيلأن؟أظهرهمبينالمستفيضأصحابهعند

يظهرولم،فيهيفترقوالمالدينأصولفيمؤتلفينوكانوا،ومنكممنابتأويلهأعلم

.(1)"الطريقعنالحائدةوالأهواءالبدعفيهم

رح!!!!6!ص!

.(127):عىالجهميةعلالرد(1)
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نقضفيةش!لاأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الأولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة

والبدعة.الهوىعلىالقواعدمبنىأولأ:

ماأنفسهمعندمنوأصولأقواعدلأنفسهموالبدعةالأهواءأهلابتدع

لنصوعخاطئفهمعلىبناهاقواعداتخذمنفمنهم:سلطانمنبهااللهأنزل

نصوصبعضفينظرهعلىبناءقواعدهأشس!منومنهم،والسنةالكتاب

تلكفيتقابلهاالتيالأخرىالنصوصدونالمسألةفيالواردةوالسنةالكتاب

يذعيالذينالبشرمنمثلههمممنقواعدهاقتبسمنومنهمنفسها،المسألة

فكرهبمحضقواعدوضعلنفسهمنومنهم،واليقينوالعرفانالتحقيقفيهم

القواعدمنفاتخذ،وميلهومحبتهالفاسدهواهبمحضأوالعليلورأيهالناقص

الأولينعلومولاالوحيعلممنأثارةولادليلدونوهواهفكرهعليهأملاهما

منوضعوهاوهم،فاسدةبأصولعارضواوالنفاة":القيمابنقال،والسابقين

والفلاسفة،والمجوسالصابئةمنالرسلأعداءعنتلقوهاأو،أنفسهمتلقاء

.(1)"عقليةقضاياظنوهاووهمياتفاسدةخيالاتوهي

اللهعبدهوالإسلامفيباطلةوأصولأقواعدافترىمنأؤلأنشكولا

جاءتثموغيرها،والوصايةالعصمةلأتباعهأضلالذي،اليهوديسبأابن

أهمهامنأصولألنفسهافأضلتالخوارجفرقةظهورآالإسلامفيالفرقأول

.(3/898)المرسلةالصواعق(1)

http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الإيمان:أصليفيوالمعتزلةوالمرجئةهمواشتركوا،الكبيرةمرتكبتكفير

العقلوتقديم،مشهورةمعروفةالخمسةالمعتزلةوأصوليتجرأ،لاواحدجزء

،والأشاعرةوالمعتزلةالجهميةمنالكلامأهلأصولأهممنالنقلعلى

وقزروها.ونشروهادؤنوهاوأصولقواعدوللصوفية

والسنةالكتابغيرعلىبنوهاالتيوقواعدهمأصولهملهمجميعأفهؤلاء

الحقيقةنفاةقواعدعنمتحذثأ-فيقولالقيمابنذلكويوضحالمعتبر،والإجماع

النفاةلطريقةمنا!القرآنتيسيرإن":-لهاالمؤؤلين،عالصفاتنصوعن

عليهموعزالنفيمظيفهمواأنعليهمعسرلماولهذا،منافاةأعظمالمحرفين

!اذا،يقينيةوقواعدعقليةقواطعسموهاالتيالخياليةالشبهعلىفيهعولواذلك؟

غثجمللحمرآهاالإيمانبمرودبثصيرتهعينوكحلقلبهاللهنؤرمنتأملها

خيالاتجنسمنوهي،فينتقلسمينولافيرتقىسهللاوعرجبلرأسعلى

فطريقتهم،والأوراقالقلوببهاسودواوقد،الهوسوأصحابالممرورين

،عبارةوأبينتفسيربأحسنحقالقرآنطريقةإذوجه،كلمنالقرآنطريقةضد

:وقال،(1)"الفهممنوأبعدهاوأطولهاعبارةبأعقدباطلةمعانوطريقتهم

طريقبأيالمعنىذلكعلىاللفظحمللهتهيأإذايباليلاالمتأولينمنوكثير"

عنهاندفعطريقفبأيالصائل،دفعمقصودهإذ،عليهحملهيدعيأنأمكنه

دفعهالهتهيأطريقفبأي،الباطلةقواعدهعلىصالتعقدوالنصو،دفعه

أدلةأنهاأصلقدفإنهمنها،والإرشادوالعلمالهدىأخذمقصودهليسدقغها،

آراءعلىالمغؤلوإنما،بالحقمعرفةولاعلمولايقينمنهايستفادلالفظية

.(336-1/335)المرسلةالصواعق(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"عقولهاتقتضيهوماالرجال

فيادعواالذيفهذا":-الجهميةأصولمنأصلأمبينأ-الدارميقال

التيالجهميةأصولمنكبيرأصلأمخلوقةاللهأسماءأن:ايعنياللهأسماء

.(2)"ضلالتهمبهاوأسسوامحنتهمعليهابنوا

ثم":-النقلعلىالعقلتقديمأضلمنعلىالإنكارفي-اللالكائيوقال

مذاهبهمحقيقةعنلهمكمثمفولووالحشو،التقليدمنالمسلمينبهقذفواما

بالتقليدكانت؟المنكرةوأقاويلهمالمحدثةوآراءهمالمظلمةأصولهمكانت

سابق،شرعإلىتمذهبهفيلهإسنادلاإذ،أخلقالحشومنانتحلوهاوبما،أليق

فخرهإذ،موافقأومخالفباتفاقالأمةسلفقولإلىيزعمهلمااستنادولا

يسبقهلموأنه،الدقائقمنوفكرهبعقلهمذاهبهواستخراجبحذقهمخالفيهعلى

هذهمنبحقييىفليسمشاقق،للشريعةمعاندأو،مارقمنافقإلابدعفإلى

لهماوأذعنبهماواقتدىرسولهوسنةاللهكتابتقلدمنعلىيعيبأنأصوله

.(3)"لأحكامهمواستسلم

وأصولقواعدوحقيقةمصدرمبينآ-تيميةابنالإسلامشيخوقال

أشهرمنهمالذينهؤلاءتناقضفهذا":-الكلاموأهلالإسلاميينالفلاسفة

البحثوهذاالنقلهذافيضلواقد،والكلامللفلسفةوالتحقيقبالنظرالمتأخرين

بعضرعنتلقوهلماوذلك،العوامأضعففيهيقعلاضلالاالأصلهذامثلفي

.(1/289)المرسلةالصواعق(1)

.(166-1/165)المريسيعلىالدارمينقض(2)

.(41-1/13)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(3)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"حائدةوالرشدالهديعنهيالتيالفاسدةالقواعدمنالمنطقأهل

الإلهياتفيكلامهإلىضمالذيمتأخريهمأفضلسيناابنوهذا":وقال

الفلاسفة،سلفهعنأخذهمماأكثرالمتكلمينعنأخذهاالتيالقواعدمن

جدليةولاخطابيةليستملبسةسوفسطائيةمقدماتعلىمبنيفيهاكلامهأكثر

.(2)"برهانيةولا

،المعقولعريحفيالفسادغايةفيوهي،رؤسائهمأقوالوهذه":وقال

ينفونأنهمويزعمونوتركيئا،تشبيفايسمونهبماالإقرارإلىمضطرونفهم

وضلالهم؟وحيرتهموتناقفمهمكذبهماللبيبفليتأمل،والتقسيموالتركيبالتشبيه

إنهمثمالنقيفسين،عنالخلوأوالنقيضينبينالجمعإلىالأمربهميؤولولهذا

ذلكأنلزعمهم،!رسولهبهوصفهومانفسهبهوصفماالقهعنينفون

بمقتضىألنرموهاالذينوهمالأسماء،بهذهالإثباتأهلويصفون،وتركيبتشبيه

أوقعتهمولكنالتناقف،هذايقصدوالموهم،...دفعهافيلهمحيلةولا،أصولهم

صفاتهامنالموصوفاتتركيبفيهازعمواالتيالمنطقيةالفاسدةقواعدهمفيه

التيالفاسدةالمنطقيةالقواعدفتلكأعيانها،فيالمشتركةالكلياتووجود

الفلالهذافيأوقعتهم،فكرهفييضلأنالذهنمراعاتهاتمنعقوانينجعلوها

.(3)"والتناقض

.(5/332)الفتاوىمجموع(1)

.(396):صالمنطقيينعلالرد(2)

.(5/134)الفتاوىمجموع(3)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

إليها:والتحاكموأصولهمقواعدهمتحكيمثانيأ:

غيرعلىوقواعدهمأصولهمبناءعلىوالبدعةالأهواءأهلجميعاتفق

جغلعلىأيضأاتفقواوقد،-سبقكما-المعتبروالإجماعوالسنةالكتاب

ويمتزالحقائقبهتعزفالذيوالمعيارالميزانهيوالقواعدالأصولتلك

ابنذلكفييقولوالمقاصد،والأعمالالأقوالوتوزنوالباطلالحقبين

،والقرآنالسنةحزبومعاداة،الرحمنجندغزوعلىالكلتمالأثم":القيم

مختلفين-كنا!ان-نحنوقالوا:قصعتها،إلىالامملةتداعيحربهمإلىفتداعوا

تعودحتى،واحدةميلةعليهمبنافميلوا،متفقونالجندهذامحاربةعلىفإنا

اللهعندزادتهمماالتيكثرتهمالمخدوعينوغر،خامدةوكلمتهمباطلةدعوتهم

.(1)"الملةعنوبغذاضلالاإلازادتهمماالتيوقواعدهم،قلةإلاوحزبهورسوله

تحكيممنوالبدعةالأهواءأهلعليهمايبتنمماعليهوقفتماأجمعومن

كلأنالأمر:وحقيقة":قولهفيالقيمابنالإمامذكرهما:وأصولهمقواعدهم

يتآؤللاومايتأؤلماعلىفالعيارومذهبها،نحلتهايخالفماتتأولطائفة

ولمأقروهوافقها:فماأضلتها،التيوالقواعد،إليهذهبتالذيالمذهبهو

ولهذا:؟تأؤلوهلاوإدفعهأمكنهمفإن:خالفهاوما،يتأولوه

والثناءففائلهمفيجاءماكلردواالصحابةعداوةالرافضةأضلتلما

تأولوه.أوعليهم

ولابالأبصاريرىولاأحدايكلمولايتكلملااللهأنالجهميةأضلتولما

أ!ملوه.ماخالفماكلأؤلوابهتقومصفةلهولالخلقهمبائنعرشهفوقهو

.(1/299)المرسلةالصواعق(1)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

عليهميقذرهاولمعبادهأفعاليخلقلمسبحانهالثهأنالقدريةأضلتولما

أصولهم.خالفماكلأولوا

منهايخرجلمالناردخلمنوأنالوعيدبنفوذالقولالمعمزلةأضلتولما

أصولهم.خالفماكلأولواأبدا

أولواتنقصولاتزيدلاوأنهاالمعرفةهوالإيمانأنالمرجئةأضلتولما

أصولهم.خالفما

ومشيئتهبقدرتهيتعلقمابهيقوملاسبحانهاللهأنالكلابيةأضلتولما

الأصل.هذاخالفماكلأولواالحوادثحلولذلكوسموا

الوجوهمنبوجهالفعلفيلهاتأثيرلاالعبدقدرةأنالجبريةأضلتولما

جاءماكلأولواالأشجاروحركاتالرياحهبوببمنزلةالعبادحركاتوأن

ذلك.بخلاف

يتأولماضابط،...اهلكالفرقعندالتأويلعيارهوالحقيقةفيفهذا

الفرقمقالاتتأملومن،وافقهأوالمذهبخالفما:يتأوللاوماعندهم

سمعيادليلايتأولهؤلاءمنوكل،التوفيقوبالتهعيانآ،ذلكرأىومذاهبها

فيعندهمليسلأنه؟منهللتأويلقبولاأشدهوماأونظيرهظاهرهعلىويقر

إلاهوإن،يتأوللاومايتأولمايفرقمنعكسمطردكليضابطالأمرنفس

.(1)"الشيوخقالهوماوقواعدهالمذهب

.(233-1/023)المرسلةالصواعق(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجي!نم

وإنكارها:عنهاوالإعراضالصحيحةالشرعيةالقواعدتركثالثأ:

منوقواعدهمأصولهماقتباسمنوالبدعةالأهواءأهلفيهوقعماآثارمن

الصحيحةبالقواعدجهلهم:والإجماعوالسنةالكتابمنالصحيحمصدرهاغير

والفقهطلبهاعن!اعراضهمإياها،وتركهم،والسنةالكتابعليهااشتملالتي

وفسادباطلكلهاهيالتيبقواعدهم-وصدقحقكلهاوهي-وتبديلهافيها،

وتكذيبها.ورذهاإنكارهافيالوقوعإلىالأمربهميصلبل،عليهمشتملةأو

ويحتجونوالعنادالجهلأهليسقعيزالولا":خزيمةابنالأئمةإمامقال

أصوليفهمونلا،مفسرةغيرمجملةوبأخبارمتقصاة،غيرمختصرةبأخبار

علىمنهاوبالمف!رمختصرهاعلىالأخبارمنبالمتقصىيستدلون،العلم

.(1)"مجملها

رسومعلماؤهاتناسىالتيالازمنةهذهفي.وخاصة..":اللالكائيوقال

ضاعتى!ح،الحديثةالعلوممنأحدثوابماعنهاواشتغلوا،السنةأهلمذاهب

،يدعونإليهاالسلفعلماءوكان،الشريعةعليهاألمس!تالتيالقديمةالأصول

.(2)"يعولونوعليها،يهدونطريقهاوعلى

أعحابهؤلاءأن:فيهريبلاالذيلكن":تيميةابنالإسلامشيخوقال

النبواتيعرفونولاالمخلوقاتيعبدونمشركينكانواوأتباعهكأرسطوالتعاليم

والنبواتالإلهياتفيمنهمخيروالنصارىاليهودوأن،البدنيالمعادولا

.(2/681)خزيمةلابنالتوحيد(1)

.(522-1/152)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

شيءبقدميقولوالاأنعليهمتوجبفلسفتهمنفسأنعرف!اذاوالمعاد،

لصحيحمخالفونأنهمكماالمعقوللصريحمخالفونأنهمعلمالعالممن

والنصارىاليهودجنسمنالمعقولةالصحيحةالقواعدتبديلفيوأنهم،المنقول

.(1)"الرسلبهجاءتماتبديلفي

!ح!!!!اكع

.(36ه-1/364)النبويةالسنةمنهاج(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلمندكج:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثانيالمطلب

بالقواعدوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهج

الأولالمسلك

وجههاغيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال

والسنةالكتابعليهاشتملالذيالحقمنهيالصحيحةالشرعيةالقواعد

استدلالمهو-الأصلحيثمن-بهافالاستدلال،العلمأهلعليهأجمعأووالأثر

والسنة)الكتابالدينبأصولاستدلال-حقيقففي-لأنه؟شريفصحيح

علىصحتهتتوقفالثلاثةالأصولبهذهالاستدلالأنكمالكن،(والإجماع

استدذماعلىدلالتهوثبوت،(والإجماعالسنة)فينفسهفيالدليلثبوت:أمرين

مقبولأصحيحآبهاالاستدلاليكونلا،الصحيحةالقواعدفكذلك؟عليهبه

يصلحأوالمسائلأوالجزئياتمنعلبهاشتمالهايصحماعلىبهااستدلإذاإلا

تشتملماغيرعلىصحيحةبقاعدةاستدذمنفإنثم،ومن،عليهبهاالاستدلال

وحاله،صحيحغيرذلكعلىبهااستدلالهكانعليهتدذأوالمسائلمنعليه

عليهيدذلاماغيرعلىالإجماعأوالحديثأوبالآيةاستدلمنكحالذلكفي

يحتمله.أو

آياتمنالصحيحةبالأدلةيستدلونأنهمفكما:والبدعةالأهواءأهلوأما

ويحملونهاوجهها،غيرعلىالثابتوالإجماعالصحيحةالسنةوأحاديثالقرآن

الصحيحة.القواعدفيصنيعهمفكذلك؟تحتمللاما

http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلمندكج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

مننفسها،الصحيحةبالقواعدجهلهم:ذلكأسبابمنأنشكولا

ودلالاتهاعليها،تشتملالتيومسائلهامنها،القواعدئييتالتيأدلتها:حيث

عليهتدللاماعلىبهاالاستدلالأورثهمبذلكجهلهمفإنعليها،تدذالتي

السنةأئمةكلامتدبرومن":تيميةابنالإسلامشيخقالكما،تحتملهلاوما

هذافيالناسوأعلمنظرا،الناسأدقكانواأنهمعلمالبابهذافيالمشاهير

للمنصوعالموافقةهيأقوالهموأن،المعقولوصريحالمنقولبصحيحالباب

خالفوهموالذينتتناقضر،ولاوتتوافق،تختلفولاتأتلفولهذا،والمعقول

،والمعقولالمنصوصحقيقةيعرفوافلم،والأئمةالسلفأقوالحقيقةيفهموالم

.(1)"للكتابمخالفينالكتابفيمختلفينوصارواالطرقبهمفتشعبت

والبدعةالأهواءأهلبهااستدلالتيالصحيحةالقواعدتلكفيالمتأملوان

وفيوجههاغيرعلىبهااستدلالهممع-بهاالاستدلالفيجمعواأنهميجد

منها:،منكرةأمورآ-تحتمللاماوتحميلهامحلهاغير

تحتملهأوعليهتدذمانقيضعلىالصحيحةبالقواعديستدلونأنهم-1

وجهها.غيرعلىبهااستدلالهممجردمنأشدوهذا،الحقمن

نفسهاهيالصحيحةالقواعدبتلكعليهايستدلونالتيالمسائلأن-2

.والإجماعوالسنةللكتابمعارضةفيها

.(1/377)ضرلتعاادرء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

غيرعلىالصحيحةبالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

وجهها:

المبنية(نعقلبماخاطبناالله)أن:الصحيحةبالقاعدةالاستدلال-1

!219:البقرة1(تحفتهزون!لفقئحتم173:البقرة1(تغعفوق!لغقكنم:تعالىقولهمثلعلى

صفاتتشبيهإلاعالصفاتنصومنيعقللاأنهعل،129:ص9!!لذكركأءاتيوء

وأعيننا)1(.وأيديناكوجوهناوعينأويدينوجهأدثهإنفقالوا:،خلقهبصفاتالثه

والنقع(والآفةالعيبعنمترهالله)أن:الصحيحةبالقاعدةالاستدلال-2

يمنضئمخا!ؤقا!255:البقرة9(ل!ئمؤلا!لاتآخذة،يحيغة:تعالىقولهمثلعلىالمبنية

نصوعفيالواردتعالىوتسبيحهوالسلامالقدوس:تعالىواسمه138:ق1(لعؤلب

صفاتهوتعطيلأفعالهفيوحكمتهعرشهعلىاللهعلونفيعلى،والسنةالكتاب

.(2)سبحانهحقهفيوالحاجةالنقصيستلزمذلكإثباتأنبدعوىوتعطيلها،

القبيح(وفعلالظلمعنمترهالثه)أن:الصحيحةبالقاعدةالاستدلال-3

ؤلانمقاقلآتخالهتمؤتوالؤآلضعنخ!تىينيغملومن!:تعالىقولهمثلعلىالمبنية

لذكثآلقولمايذلم!8211:عمرانآلأ(لتقبيدبظلأءثيمئقآلتةن1و!!211:طه9(هضحما

نأ:بدعوى،لأفعالهمالخالقونهمالعبادأنعلى،129:ق9(آئئمابظتز!ثي!وقآ

/1)منهاالسنةأهلوموقفالتشبيهمقالة،(2/425)المرسلةالصواعقانظر:(1)

354-353،368-370).

منهاج،(1/395)التعارضدرء،(296-2/295)الجهميةتلبيسبيانانظر:(2)

.(185-571،184-2/561)(1/371)النبويةالسنة
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جم!نمنقضفيةن!لاأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

القبيح،ومنهاالحسنمنهاالعبادوأفعال،يخلقهولاالقبيحيريدلاسبحانهالله

.(1)هلفاعلأللقبيحمريدألكانلهاخالقأاللهكانفلو

وتعالى(تباركاللهعنالمثيل)نفي:الصحيحةبالقاعدةالاستدلال-4

(اتيمس،ةتآلغت!قل111:الورى9؟ةلثف!لتممىكيثيوء:تعالىقولهمثلعلىالمبنية

الثهصفاتحقائقئفيعلى،!4:الإخلاص1(آحداوف!،هليكنولتم!165:أمريم

واجب،ظاهرهاعنوصرفهاتأويلهاوأنمرادغيرظاهرهاوأن،وتعالىتبارك

.(2)اهيفبخلقهاللهتشبيهيستلزمإثباتهاأن:بدعوى

رح!!!!6!صح

المعتزلة،(179):صالعليلشفاء،(5/112)والمسائلالرسائلمجموعة:انظر(1)

.(162-531):صالخمسةوأصولهم

.(526-2/478)منهاالسنةأهلوموقفالتشبيهمقالةانظر:(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلمنهـكلج*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثانيالمسلك

باطلةبقواعدالاستدلال

الصحيح!القواعدتلكهيبهاالاستدلاليصححجةتكونالتيالقواعد

وأوالإجماعوالسنةالكتابمنالصحيحةعالأدلةنصوعلىمبناهايكونالتي

والشريعةبالدينعنايةلهمالذينالعلمأهليستقرئهاالتيالصريحةدلالاتها

.والمدلولبالدليلومعرفةالعلمفيرسوخولهم

والسنةالكتابغيرعلىعمدتهمكانتفلما:والبدعةالأهواءأهلوأما

ذلكفأورثهم،اللهمنهدىغيرعلىوأعمولهمقواعدهمتتوافإنهموالإجماع

أمرفيذلكبعدوقعواإنهمثم،باطلةوقواعدهمفاسدةأصولهمكانتأن

علىالباطلةالمحذثةوالأصولالقواعدبتلكيستدلونأنهمهوآخر،منكر

تقريرها.يريدونالتيالمسائل

منها:،أقسامإلىالباطلةالقواعدتلكتقسيمويمكن

وأ،موضوعأوضعي!حديثمنصحيحغيردليلعلىبييتقواعد.

ثابت.غيرإجماع

،والإجماعوالسنةالكتابمنصحيحدليلعلى-أصلهافي-بييتقواعد.

المسلكفيذكرهسبقكما-منحرففكيرأوخطئبفهيمبناؤهاكانلكن

.-السابق

السابقينمنالكفرأوالضلاللأهلالباطلةالعلومعلىبييتقواعد.

اللاحقين.أو
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مندكلجنقضفيالسنةأهلمن!كلجالثافط:الفصل

للأ!همولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

والعقلالهوىمحضعلىوإنماحجة،ولادليلعلئبنلمقواعد.

.والذوق

أهلعليهايعتمدالتيهيالباطلةالفاسدةالقواعدهذهأنفيهشكلاومما

ومذاهبهم،عقائدهمعنودفاعهموتقريراتهماستدلالاتهمفيوالبدعةالأهواء

أسبابأعظممنوهي،والسنةوالكتابالدينيفهمونضوئهاعلىالتيوهي

والبدعة.الهوىإلىوالجماعةالسنةعنخروجهم

كثيرةالباطلةبالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجفإن،ثئمومن

جدآ.

تجمعصالتيالنصوبهذه-لهنماذجوذكرتقدممالتقرير-هنافأكتفي

الأمرين:بين

:الخوارج-1

-الخوارجبدعةمثل-الأولىالبدعوكانت":تيميةابنالإسلامشيخقال

يدللممامنهلهنهموالكن،معارضتهيقصدوالم،للقرآنفهمهمسوءمنهيإنما

التقي،البرهوالمؤمنكانإذ؟الذنوبأربابتكفيريوجبأنهفظنوا،عليه

وعثمان:قالواثمالنار)1(،فيمخلدوهوكافر،فهوتقتابزايكنلمفمنقالوا:

فكانت،(2)هفلاأنزلمابغيرحكموالأنهم؟بمؤمنينليسواوالاهماومنوعلي

:مقدمتانلهابدعتهم

الأصم.اللهعبدأبيبنلعثمانالنوركتابمن(136)الباب:انظر(1)

بعدها.وما(121عرر)للحارثيالإباضيةأصولفيالفضيةالعقودانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

كافر.فهوفيهأخطأبرأيأوبعملالقرآنخالفمنأن:الواحدة

.(1)"كذلككانواوالاهماومنوعلياعثمانأن:والثانية

الرافضة:-2

عنلهمينقلماالشرعياتفيوعمدتهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

وأعمداكذبهوماومنهصدقهومامنهالنقلوذلك،البيتبعفأهل

بالحديث،المعرفةكأهلوضعيفهالمنقولبصحيحمعرفةأهلوليسواخطأ،

هؤلاءمنالواحدقولقبولوجوببنوافإنهمهؤلاءعنالنقلصحإذاثم

:أصولثلاثةعلى

.(2)الرسولعصمةمثلمعصومهؤلاءمنالواحدأنعل

العصمةويدعون،الرسولعننقلايقولهفإنماأحدهميقولماأنوعلى

.(3)النقلهذافي

.(4)ةجحالعترةإجماعأن:والثالث

فقدأحدهمعننقلماأنويدعونعشر،الاثناهمالعترةأنيدعونثم

عليه.كلهمأجمعوا

.(31-13/03)الفتاوىمجموع(1)

.(52/112)للمجلسيالأنواربحارانظر:(2)

.(18/58)العامليللحرالشيعةوسائل،(1/53)للكلينيالكافيأصولانظر:(3)

.(07عى)الحليالمطهرلابنالأصولعلمإلىالوصولتهذيب:انظر(4)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاىستدلال

علىيعتمدونلا،...فاسدةأصولوهي،عندهمالشرعياتأصولفهذه

علولا،منهمالمعصوملكونإلاالإجماععلىولا،الحديثعلىولا،ا!قرآن

جليا.واضحاكانوإنالقياس

المعتزلةكتبعلىمتأخروهماعتمدفقد:والعقلياتالنظرفيعمدتهموأما

.(1)"والقدرالصفاتمسائلفيووافقوهم

والقدرية:الجبرية-3

اللهإلاإلهبلاالحقوأنصاررسولهوحزباللهحزبوقام":القيمابنقال

،القيامحققديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهلهشريكلاوحده

بينالحربيفقواولم،وبصيرةوصرفةعلمآرعايتهاحقالكلمةهذهوراعوا

الموجوداتمنشيءعنهيخرجلاالذيالتامالملكلهأثبتوابل،وملكهحمده

وقالوا:مقدور،كلوشملمعلومكلوسعالذيالتاموالحمدوأفعالها،آعيانها

وآمر،خلقلأجلهاسابغةونعمةبالغةحكمةوشرعهخلقهماكلفيلهإن

الحسنىلأسمائهويحمدعليهيثنىكمالأجلها،ويحمدعليهيثنىأنوششحق

عليهاشتملتلما،وأكملهحمدأتمكلهذلكعلىالمحمودفهوالعليا،ولصفاته

المقتضيةوالغاياتالحكممنوأفعالهالحسنمنوأسماؤهالكمالمنصفاته

كاملالذاتكاملسبحانهفإنهلمحابه،الموافقةلحكمتهالمطابقةلحمده

موجبللحكمةمطابقكريمفعلكلإلاعن!يصدرلا،والصفاتالأسماء

طائفتيعنذهبأمروهذا،لأجلهفعلمامحابهمنعليهيترتبللحمد

.(70-1/69)النبويةالسنةمنهاج(1)
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نقضفيةش!لاأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

باطلةوقواعدأصلوها،فاسدةأصولوبينهبينهموحالوالدهريةالجبرية

:الفريقانعطلكم،كمالهصفاتبعضتعطيلمنأسسوها،

لماإرادتهملهالعبادومحبة،!ارادتهمشيئف:الجبريةعندمحبتهحقيقة

بذاته.لابمخلوقاتهتعلقتإنماعندهمفالمحبة،الثوبدارفيالنعيممنيخلقه

محبتهملهالعبادومحبة،ونهيهأمره:القدريةعندوكراهتهمحبتهوحقيقة

المنفصل.لثوابه

اختلفوا:ثملأجلها،يفعلغايةولاحكمةبذاتهتقوملاأنهالفريقانوأضل

أصلأ.لحكمةولالغايةيفعللا:الجبريةفقالت

ترجعلاوحكمةلغايةفعل:فقالتالتكايسبعضالقدريةوتكايست

وصف.منهاإليهيعودولابهتقومولاإليه

مفعوله،عينفعلهبل،البتةفعلبذاتهيقوملاأنهأيضآالفريقانوأضل

...بهتقوملاالتيالمشاهدةالمخلوقاتنفسوجعلوهابهالقائمةآفعالهفعطلوا

إليه،بالنسبةقبيحآيكونمقدورفعلعنينزهلاتعالىأنهالجبريةوأضلت

فالعقلوإلافبالسمعفعلهعدمعلم!ان،عليهجائزفهوممكنمقدوركلبل

فيكون،بالسمععليهدلماإلامقدورممكنعنينزهفلا،عليهبجوازهيقضى

وخبرخبرهفيالخلفيتضمنوقوعهلأنبل،نفسهفيلقبحهلاعنهتنزيهه

.القومعندالتنزيهحقيقةفهذا،ومشيئتهعلمهخلافعلىالأمرووقع،رسوله
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جك!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

يقبحمنهميقبحوما،منهيحسنعبادهمنيحسنماأنالقذريةوآصلت

.(1)"التناقضغايةذلكفيتناقفمهممع،منه

:(والأشاعرةوالكلابيةوالمعتزلة)الجهميةالكلاموأهلالفلاسفة-4

التيونحوهمالمعتزلةطرقتأمل"فمن:تيميةابنالإسلامشيخقال

رآهمالمسلمينفيهخالفوافيماونحوهموالفلاسفةالدهرأهلعلىبهاردوا

عدؤبهاقطعوالا،العقلفيفاسدةأصولعلىالنصوصفيهخالفوامابنواقد

دليلفيفعلوهكما،المؤمنينسبيلواتباعالسنةموالاةعلىأقامواولاالدين

.عوالاختصاوالتركيبالأعراض

مسائلمنالسنةفيهخالفوافيماوغيرهمالكلابيةمنناظرهممنوكذلك

إما:فاسدةأصولعلىعليهمالردمنكثيرابنواذلك،وغيروالقدرالصفات

دليلعلىوافقهممنكموافقة-أولئكأحدثهمماعليهاوافقوهمأصول

الباطلفقابلوابهاعارضوهمأصول!اما،-ونحوهماوالتركيبالأعراض

الأسماءومسائلوالوعيدوالوعدالقدرمسائلفيفعلوهكما-بالباطل

بخلقهاللهوقاسواالوعيدإنفاذوأوجبوابالقدركذبواأولئكفإن،-والأحكام

وقالوا،وعدلهرحمتهوحقيقةتعالىاللهحكمةأبطلواوهؤلاء،ويقبحيحسنفيما

ووعدهونهيهأمرهبعضفيوتوقفوا،ووعيدهووعدهونهيهأمرهفييقدحما

برحمتهيكذبونوهؤلاء،ومشيئتهوخلقهبقدرتهيكذبونأولئكفصار،ووعيده

البدعأهلبهدفعوامافكان،...ووعيدهووعدهونهيهأمرهوببعضوحكمته

(1/282)السالكينمدارج:وانظر.(41-21):صالسعادتينوبابالهجرتينطريق(1)
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نقضفيةش!لاأهلمن!كلج:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

فيهاقاتلوهمباطلةمبتدعةأصولأوعليهاوافقوهمباطلةمبتدعةأصولمن

.(1)"الشيطانمنوخدعةفيهوغبنآالرأيمنضقة

ومذاهبهمعقائدهمتقريرفيوقواعدهمأصولهممبئنأ-القيمابنوقال

بهتقومصفةلهيثبتوافلمصفاتهالجهميةغلاةعطلكما":-عنهاوالدفاع

ذاتألهيثبتوافلمذاتهسينا(ابن)أتباعالسينائيةعطلتوكماتناقضوا،وإن

الأصولهذهفاقتضت،...حقيقةولاماهيةيقارنلامجردوجودعلىزائدة

العقللصريحمخالفمنها،كثيرةولوازمفروعأالباطلةوالقواعدالفاسدة

هذهأربابفجعل،اللهعنالرسلبهأخبرتلمامخالفهوكما،الفطرةولسليم

متشابهأ.الرسولبهجاءوما،محكمةوأصولهمقواعدهموالأصولالقواعد

فيماالواجبوقالوا:المحكمإلىالمتشابههذاردفيأصلأأصلواثم

آمرين:أحدالشرعيةالظواهرمن-بزعمهم-العقليةالقواطعهذهخالف

المجازاتمنبكلامهيردهلمالمتكلمأنالعقلاءيعلمماعلىنخرجهاإما

يعرفلاالتيالمهجورةوالمعانياللغاتووحشيالمعقدةوالألغازالبعيدة

هي!انما،البتةالقوملغةتحتملهاولاالعبارةبهذهعنهاعبرالعربمنأحد

تلقاءمنمحاملفأنشئواعليها،اللفظنحملقالوا:ثم،همأنشئوهامحامل

زورأ.وقالوامنكرأفأنشئوا،بكلامهبإرادتهارسلهأواللهعلىوحكموا،أنفسهم

الحقيقةشواهدوبهرتهم،عالنصووغلبتهم،المجالعليهمضاقفإذا

وتنوع،واحدةطريقةعلىومجيئهاسواها،العقلاءفهموعدماطرادهامن

.(4/12)رضلتعاادرء(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلمندمج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ذلكوغيروالتأكيدالسياقمنبقرائنواحتفافها،الحقيقةعلىالدالةالألفاظ

ردهاالواجبقالوا:؟عليهدلتوماحقيقتهاالمرادبأنسامعكليقطعمما

نكلوأنتفويضهاالواجبقالوا:والظنالعبارةأحسنوا!انبها،يشتغللاوأن

وأسمائهبالتهمعرفةأوعلمآوهدىبهالنايحصلأنغيرمناللهإلىعلمها

ومابهيوصفومابالتهالإيمانأبوابمنواحدبابفيبهاننتفعأووصفاته

للقواطعلمخالفتهاحقيقتهانعتقدولاألسنتناعلىألفاظهانجريبلعنه،ينزه

اختلافهممع،عقليةقواطع...الباطلةوشبههمالفاسدةأضولهمفسموا،العقلية

كلامفسموا،المنقولوصحيحالمعقوللصريحومناقضتهافيهاوتناقفهمفيها

والتمسكبهللتعلقومنعأالقلوبمنلحرمفإزالةسمعيةظواهر:ورسولهالله

كلامهمعنفعبروا،وصفاتهوأسمائهبالتهوالمعرفةالإيمانبابفيبحقيقف

صريحخالففقدخالفهإذاأنهبحقيقتهالجاهلفيظن،عقليةقواطعبأنه

ورسولهاللهكلامعنوعبروا،القاطعوخالفالعقلاء،حدعنوخرج،المعقول

بطلانواعتقدبحقيقتهوكذبظاهرهعنصرفهمنعلىجناحفلاظواهربأنه

.(1)"...الواجبهوعندهمهذابلالحقيقة

.(31-13/53)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

العالثالمسلك

والعلمالسنةأهلإلىافتراءأوخطآمنسولةبقواعدالإستدلال

شرعيةقاعدةالأثيرأوالحديهمثأوالآلةكونعلىينمئ!الذيأنالمستقزمن

أولوهم؟والأصولالقواعدعليستخرجالنصودلالاتيستقرئأو،صحيحة

الأدلةمعرفةفيوأعمارهموجهدهمعنايتهمصرفواالذينالراسخونالعلم

وكقياتها،المسائلجزئياتمعرفةفيالفقهدرجةبلغواحتىومقاصدها،ودلالاتها

بعدهم.منوالأئمةوالسلفالصحابةمنالسنةأهلمقدمتهمفيأنشكولا

الجهلبينجمعوا-أمرهمغالبفي-فإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

وبينبهاالعنايةعنوالإعراضفيهاالفقهوعدموالآثاروالأحاديثبالآيات

الشهرةولاالتحقيقأهلمنيكونوافلمغيرها؟منوالكئياتالقواعدطلب

أبوابفيسيماولا-فقههفيالتمكنولا!الرسولبهجاءالذيبالعلم

ومذاهبهموعقائدهمعلومهمفيالناسيزهدمماذلككانولما،-الاعتقاد

ينسبونهابقواعدوالاستدلالوالعلمالسنةأهلإلىاللجوءمنبذآيجدوالم

السنةعنيصرفوهمأو،إليهمالناسأنظاريلفتواأو،مذاهبهمليؤيدوا؟إليهم

استدلواالتيالقواعدتلكأنيظهروالتمحيصالتحقيقعندولكنوأهلها،

السنةأهلإلىنسبتهاتصحلا-والعلمالسنةأهلإلىإياهانسبتهممع-بها

افتراءإليهمنمي!بماومنهاخطآإليهمنميمبمامنهايكون!انماأصلأ،والعلم

عليهم.
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والبخاريأحمدالإمامينكلامفهمفيمن-تيميةابنالإسلامشيخقالكما

صارقدأحمدكانولما":-يؤصلاهلمماإليهمافنسبخطأبالقرآناللفظفي

فلهذا،..إمافا.ينتحلهالسنةإلىينتسبممنبعدهجاءمنكان،السنةإمامهو

:البابهذافيمتنازعينبعدهمنصار

ويزعمون،إليهينتسبون؟مخلوقةغيروتلاوتنالفظنا:يقولونالذينفالطائفة

ييرذه.لمبماكلامهيتأولونأو،عنهيناقفذلكفيمايطعنونأو،قوليهآخرهذاأن

بهنزلالذيالمنزلوالقرآن،مخلوقةالتلاوةإن:يقولونالذينوالطائفة

أحمد،قولهذاإن:يقولون،القرآنبحروفيتكلملمالله!ان،مخلوقجبريل

...موافقوهوأنهم

أنهالصحيحصاحبالإمامالبخاريعلىبعفالناسىر!فاأيضاوكذلك

وبينبينهوقعحتى،اللفظيةمنوجعلوه،مخلوقبالقرآنلفظي:يقولكان

ويخرهم-حاشموأبيزرعةوأبيالذهلييحيىبنمحمد:مثل-أصحابه

،الأفعالخلقكتابصنفحتى،وظنونأهواءالقضيةفيوكان،ذلكبسبب

زلتما":قالأنهالقطانسعيدبنيحيىعنقدامةأبيعنرواهمافيهوذكر

ذكرهمايوافقمافيهوذكر."مخلوقةالعبادأفعال:يقولونأصحابناأسمع

يتكلماللهوأن،مخلوقغيرالثهكلامالقرآنأنمنالصحيحكتابهآخرفي

ماوالآثارالصحيحةالأحاديثمنذلكفيوساق،بصوتوينادي،بصوت

وبينبهاللهيناديالذيالصوتبينالفرقوبين،بسطهموضعهذاليس

الصوتهوليسبهاللهتكلمالذيالصوتوأنالعباد،منيسمعالذيالصوت

مخلوقة،وأصواتهمالعبادأفعالوأنذلك،دلائلوبين،القارئمنالمسموع
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نقضفيالهصنةأهلمندكلجاالماول:الباب

والبدعةيلاهواءأهلعند*ستدلالج!نم

خلقأن:السلفعلماءعنوذكر،...مخلوقغيروكلامهبفعلهتعالىوالله

نعيمعنوذكر،مخلوقغيربهالقائمفعلهبل،المخلوقهوليسللعالمالرب

إلىفعالا،إلايكونلاالحيوأن،الحياةلوازممنالفعلأن:الخزاعيحمادابن

لصحيحالموافقبالحقالسلفوعلمعلمهعلىتدلالتيالمعانيمنذلكغير

.(1)"المعقولوصريحالمنقول

افتراءأوخطآمنسوبةبقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

والعلم:السنةأهلإلى

:(2)السنةأهلإلىالمنسوبة(الصفاتمعاني)تفويضبقاعدةالاستدلال

كماأمروها":كقولهم-ونصوصهمكلامهمفهمفيالخطأبابمنإما

يصفوالمفإنهم""معنىولاكيفولابمعانيها،ونصدقبهانؤمن""جاءت

.-(3)"يفسرواولم

كقول،تحتمللامانصوصهموتحميلعليهمالافتراءبابمن!اما

معانيفيالخوضيأبونالسلفمنهؤلاءوغيرهؤلاءترىوأنت":بعفهم

.(4)(الصالحالسلفمذهبهووذلك،الصفاتأحاديث

.(36ه-12/363)الفتاوىمجموع(1)

المتشابهاتهذهأن:المذهبهذاحاصل.السلفمذهبتقريرفي":الرازيقال(2)

تفويفمعناهايجبثمظاهرها،غيرشيءمنهاتعالىاللهمرادبأنفيهاالقطعيجب

.(236)صالتقديسأساس."تفسيرهافيالخوضيجوزولا،تعالىاللهإلى

الآثار.هذهتخريجتقدم(3)

.(397):عرللبيهقيوالصفاتالأسماءعلالكوثريحاشية(4)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

ئئنلمأوإليهاف!تقلمقواعدتقعيد

المثرعيةللأدلةتاماستقراءعلى

بهاللاحتجاجوصلاحيتهاوسلامتهاالقواعدصحةعلىبهيستذذمما

:أمران-والسنةالكتابمننقحآأصلهافيتكنلمإذا-

الراسخينالعلمأهلمنوتقذمناسبقنامنعليهانصققديكونأن:الأول

الرجوعفيهذلكفإن،القاعدةتلكفيهتدزجالذيالفنذلكفيالمتبخرين

عنهم،والصدورقولهمإلىوالرجوعبسؤالهماللهأمرالذينالذكرأهلإلى

بعدهممنثمالصحابةهمالعظيمالدينهذافيسبقنامنأعظمأنشكولا

يستذذماأقوىمنذلككانأصليأوقاعد؟علىنصواى!مف،والأئمةالسلفمن

والسنة.بالكتابالأمةأعلمهمإذوصحتها؟ثبوتهاعلىبه

فيها،البحثواستيفاءوأدلتها،القاعدةلجزئياتالتامالاستقراء:الثاني

يقوملاأنهشكولافيها،العلمأهلكلامفيوالنظرتشملها،التيمسائلهاوتتئع

بالكتابالعلمفيأعمارهمأفنواالذينالإسلامأئمةمنالمبززونإلاالأمربهذا

إمامصزحفمتى،الأمةعلماءبئنهوماوالسلفالصحابةعليهكانوماوالسنة

وافر.صحيحتائماستقراءعلىذلكبنىأنهعلمناأصليأوبقاعد؟منهم

والبدعة:الأهواءأهلوأما

بهاخرجواالتيوعقائدهممذاهبهمعليهابنواالتيقواعدهمفجميع-

وعلماءالهدىأهلعليهنمقمماإليهشبقوامافيهاليس،والجماعةالسنةعن
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نقضفيالمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ولو":اللالكائيالإمامذلكفييقولكما،والأئمةوالسلفالصحابةمنالأمة

المحدثةوآراءهمالمظلمةأصولهمكانتمذاهبهمحقيقةعنلهمك!ث!ف

ذإ"أخلقالحشومنانتحلوهاوبما،أليقبالتقليدكانت،المنكرةوأقاويلهم

الأمةسلفقولإلىيزعمهلمااستنادولا،سابقشرعإلىتمذهبهفيلهإسنادلا

بعقلهمذاهبهواستخراجبحذقهمخالفيهعلىفخرهإذ،موافقأومخالفباتفاق

للشريعةمعاندأومارقمنافقإلابدعتهإلىيسبقهلموأنه،الدقائقمنوفكره

.(1)"مشاقق

والتدقيقوالتمحيصالاستقراءأهلمنهومنقطعأفيهمليسأنهكما-

كانواوماالأمةوأقوالالسلفولآثارودلالاتهاوالسنةالكتابلأدلةوالتتئع

والعمل.العلممنعليه

منأحدإليهايسبقهملموأصوليبقواعديستدلونماكثيرآفإنهمثتم؟ومن

إلايستخرجوهالمأو،الشرعيةللأدلةتاماستقراءعلىيبنوهالمأو،الأمةعلماء

مسألةفيالواردةالصحيحةالشرعيةالأدلةبعضفيالقاصرنظرهمخلالمن

نفسها.المسألةتلكفيالواردةالصحيحةالشرعيةالأدلةمنيقابلهامادون

المتحزبةالأحزابفياليومهذاأكثرما":خانحسنصديقالعلامةيقول

(2)يسيرون،!المبتدعةوطوائفوالمتصوفةالشيعةفرقمنالمجتمعةوالجموع

علمهمقناطيرعليهايبنونثممنير،كتابولاهدىولاعلمعلىتتأسسلمقواعد

.(41-1/13)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

الأصل.فيكذا(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

والإلفالهوىعننشأتالتيوالشبهةالافتراءمندليللهيشهدلموماوعملهم

.(1)ادوالتقليد

يستدلونأنهميزعمونالتيللفرقالباطلةالأصولمنعددأتأملناولو

تائماستقراءغيرعلبييتجميعهاأنعلسنقففإننا،الكتاببآياتعليها

فيهوليس،وصدقحقكلهاللهكتابأنفيشكولا،الكريمالثهكتابلآيات

وتركواقواعدهمعليهوبنوابعضهأخذوالمالكنهم،الوجوهمنبوجهباطل

الوقتفيوهي-ذلكأمثلةومن،الباطلفيووقعواالهدىعنضقوابعضه

:-المسلكلهذانماذجنفسه

والوعيد:الوعدباب-1

نصوعىدونعالوعيدنصومنقواعدهموالمعتزلةالخوارجبنى-

الوعد.

عالوعيد.نصودونعالوعدنصومنقواعدهمالمرجئةوبنى-

سبحانه:اللهصفاتباب-2

عنفينصودونالصفاتصإثباتنصومنقواعدهمالممثلةبنى-

الله.عنوالكفءوالندالمثيل

عنوالكفءوالندالمثيلعنفينصومنقواعدهمالمعطلةوبنى-

.الصفاتإثباتنصوصدونعنهالنقصونفيالله

.(051):صالأثرأهلعقيدةبيانفيالثمرقطف(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الأمة،أئمةمنأحدإليهايسبقهملموالبدعةالأهواءلأهلالقواعدهذهفكل

تئنلم-أيضآ-وهي،عليهكانواومالأقوالهمالمخالفةتماممخالفةهيبل

أهلصارالتيهيالقواعدوهذه،الشرعيةوالنصوعىللأدلةتائماستقراءعلى

بهاالناسويلزمونعقوالدفاعمذهبهملتقريربهايستدلونوالبدعةالأهواء

عليها.ويحاكمونهم

!ح!!!!6!ح!
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مندكجنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةيهواءأهلاستدلال

الثالثالمطلب

بالقواعدوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالنقضهأالسنةأهلمنهج

الأو!المسلك

بهاالمستدلالقاعدةبدليلالمطالبة

يخلو:لامنهبييتالذيالقاعدةأصل

حرو(.اللهرسولسنةمنحديثآأواللهكتابمن)آيةنضأيكونأنإما.

فمنوالسلفالصحابةمنالإسلامأئمةأحدعنأثرأيكونأنوإما.

بعدهم.

للنصوصىوالتتئعالاستقراءطريقعناستخيرجتالقاعدةتكونأنواما.

وأقوالهم.السلفوعملودلالاتها

يخلو:لاقاعدةكونهاعلالنصئ!إنثم

النصقذلكأنعلىفينمق،المعتبرينالأئمةأحدأقوالفييكونأنإما.

منهوالمعتنالكقيالعامالمعنىذلكأوالأثرأوالسنةأوالكتابمنالمعئن

.الأصولأوالقواعد

ذلك.علىمؤلفهفيهنمت!،مصئفأوكتابفيمدؤنأيكونأن!اما.
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

عليهاالوقوفوكيفيةومعرفتهاالقواعدضبطفيالمستقزةالقواعدوهذه

سيكونالتيوهي،(1)(والأصول)القواعدالشريفالعلمهذاأساسياتمنهي

.بعدهوالمسلكينالمسلكهذافيالحديثعنها

أصل:أوبقاعدةوالبدعةالأهواءأهلمنيستدلمنبهيطاتبمافأؤل

منها.القاعدةبنىالتي(والسنةالكتابعمن)النصوالأدلةديوليأن

أمور:ثلانةالمطالبةهذهوسبب

!نقزإنبزقتختمهاتوأ!قل:قولهفيوتعالىتباركربناعليهنضما-1

!نغمجقيرإنيمفآؤأثرؤهدآقتليقنمجمئبآثئوني!:وقوله،!111:البهفرةأ(صديب

الكتابمنعلممنأثارةأوبرهانلهاليسقاعد؟فكل،14الأحقاف:أ(صديايى

تعالى:قالكماشيئا،الحقمنيغنيلاالذيوالخرصىمحفالظنفهيوالسنة

.(2)168أبون!:(تغثونكالاآدئرعلىآتقولوئنجذآجسمتطتنضنعند!م!إن

فيهلأحدليس:الدينأمورمنونحوهاوالعباداتالعقائدبابأن-2

!الا،المعصومالوحيمنأدلتهلهكانتإذاإلاوالتأصيلوالتقعيدالرأيحق

آتقؤخشمانمهريمتهازبئإتماخرتمفل!:تعالىقالكما،(3)علمبغيرالدينفيقولأكان

للدكتورالفقهيةالقواعد،(239-83.235-79)عللندويالفقهيةالقواعدانظر:(1)

.(131-121)صالباحسينيعقوب

.(5/134)الصحيحالجواب:انظر(2)

.(6-5):صالأخنائيعلىالرد:انظر(3)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

(لاتغثونماآلئهعلتقولوأؤآنس!تبهنابرءيترذثزمابآلترتمثركوأؤآنبغترآل!لغىؤآثمقيؤآوماتالن

.133:فعرالأا9

لهاليستوالبدعةالأهواءأهلبهايستدذالتيالقواعدمنكثيرأأن-3

الكتابعلىيبنوهالمأكثرهابل،والسنةالكتابمنالصريحةالصحيحةأدلتها

وخروجهمالحقعنبعدهميكشفماأقوىمنبهافمطالبتهمأصلأ،والسنة

والسنة.الكتابغيرعلىواستدلالاتهموعقائدهممذاهبهمفيوأنهم،عف

أئمتهمبهيصرحكمامقصودهمبينواإذاأنهم":تيميةابنالإسلامشيخقال

نأعنفضلأموجودالعالمفوقولاربالعرشفوقليسأنهمنوطواغيتهم

والفطرةبالضرورةالفسادمعلومهذا:لهمفيقالالوجود؟واجبفوقهيكون

وبالنقولالشرعيةالسمعيةالإيمانيةوبالضرورةالعقليةالنظريةوبالأدلةالعقلية

مئينتبلغآياتفيذلكعلىالقرآنوبدلالةالبريةخيرعنالمعنويةالمتواترة

عليهاتفقوبماالقرونجميعفيالأمةعلماءمنبالقبولالمتلقاةوبالأحاديث

وماوفطرتها.بجبلتهاالأممعليهاتفقوبماأئمتهامنالهدىوأهلالأمةسلف

سمعيةدلائلأوعقليةبراهينإنهايقالالتيالشبهةمنذلكخلاففييذكر

برهانكمفهاتواالهراء،القولمنأنهاتبينحتىبالاستقصاءعليهاتكلمنافقد

.(1)"صادقينكنتمإن

بطريقوإماعمداإما:الكذبكلامهمأصلالبدعأهلولكن":وقال

وهذا،...كتابهمنموضعغيرفيوالشركالكذببيناللهيقرنولهذا،الابتداع

ولاالعالمداخللاموجودوجودإمكانعلىالمعتبرينإجماعالرازيكحكاية

.(6/355)الكبرىالفتاوى(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الصحابةمنولاتعالىاللهأنبياءمننبيعنينقلأنأحدأيمكنولا،خارجه

،القوليناقفهذاماإلاوشيوخهاأئمتهاأعيانولاالأمةسلفولاالتابعينولا

.(؟)"أصلاصدقلسانالأمةفيلهعمنهذايحكيأنيمكنهولا

هما:،أمرينأحدالمطالبةهذهعلىويترئب

التيالقاعدةدليل(الشبهة)صاحبوالبدعةالهوىصاحبيذكرلاأن-

خرصأويكون،أصلهمنبهااستدلالهفيسقط:والسنةالكتابمنبهايستدل

عالوحي.نصوعنوخروجأعلمبغيرالدينفيوقولأبالظن

يخلو:فلا:والسنةالكتابمندليلهايذكرأن-

الضعيفةالأحاديثمنبهالاستدلاليصلحلامماالدليليكونأنإما-

غيردليليعلىبييتلأنها؟بالقاعدةاستدلالهفيسقط:والموضوعةوالواهية

.-اللهشاءإنالرابعالمسلكفيتفصيلهسيأتيكما-صحيح

كتابمنلكونهنفسهفيبهللاستدلالصالحأالدليليكونأن!اما-

دلالةبإثباتالمطالبةهو:آخر،أميرفيهناالنظرفيبقى:الصحيحةالسنةأوالله

أدلةلأن؟إثباتهالشبهةصاحمتيمكنلاماوهذا،القاعدةتلكعلىالدليلذلك

تتناقفدلالاتها.أنأوباطليعلىتدلأنيمتنع-ويقينأقطعآ-والسنةالكتاب

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

بها:المستدلالقاعدةبدليلبالمطالبة

.(193-5/093)ضرلتعاادرء(1)
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جم!نمنقضفيالهممنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يول:النموذج

الشبهة:

فيالواردةوتعالىتباركاللهصفاتنفيعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

يكونأنيستلزماللهصفاتإثباتأن":المشهورةبقاعدتهم،والسنةالكتاب

."بمحذثليسوالله،حادثةلأجساموا،جسمأالثه

الشبهة:نقض

والجهةوالمتحيزوالجوهرالجسملفظوأما":تيميةابنالإسلامشيخقال

وكذلكإثباتا،ولانفيالاالثهحقفيبذلكسنةولاكتابينطقفلمذلكونحو

المسلمينأئمةوسائربإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدبذلكينطقلم

نفيالااللهحقفيبذلكمنهمأحدينطقفلم،البيتأهلوغيرالبيتأهلمن

.(1)"تاثباإولا

الثاني:النموذج

الشبهة:

اللهبأمرفيهيتصرفمنالكونفيأنعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

السبعةوالأقطابالأربعةوالأوتادالغوث":فيالمشهوربأصلهم،-زعموا-

."الثلاثمائةوالنجباءالأربعينوالأبدال

.(2/527)النبويةالسنةمنهاج(1)
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الشبهة:نقض

نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

النساكمنكثيرألسنةعلىالدائرةالأسماءأما":تيميةابنالإسلامشيخقال

والأبدالالسبعةوالأقطابالأربعةوالأوتادبمكةالذيالغوث:مثل-والعامة

تعالى،اللهكتابفيموجودةليستأسماءفهذه:-الثلاثمائةوالنجباءلأربعينا

عليهيحملضعيفولاصحيحبإسناد!كل!ىالنبيعنمأثورةأيضاهيولا

أبيبنعليعنالإسنادمنقطعشاميحديثفيهمرويفقدالأبدال،ألفاظ

-الشامأهل:يعني-فيهمإن":قالأنه!النبيإلىمرفوعا!طالب

توجدولا،"رجلامكانهتعالىالثهأبدلرجلماتكلمارجلا،أربعين:الأبدال

هذاعلىمأثورةهيولا،الترتيبهذاعلىهيكماالسلفكلامفيالأسماءهذه

توجد!انماعاما،قبولاالأمةعندالمقبولينالمشايخعنوالمعانيالترتيب

عنلهاآثزاإماقالهاوقد،المشايخمنبعفالمتوسطينعنالصورةهذهعلى

المتأخرينأكثرعندالتبسقدالدينعلممنونحوهالجنسوهذاذاكزا.أوغيره

،ردهيوجبماالباطلومن،قبولهيوجبماالحقمنفيهفصار،بباطلهحقه

منفيهوجدوالماكلهبهكذبواقوم:نقيضطرفيعلىالناسمنكثيروصار

التصديقالصوابوإنما،الحقمنفيهوجدوالماكلهبهصدقواوقوم،الباطل

والأثارةالسماء،منالمنزلةفالكتب":قالأنإلى"...بالباطلوالتكذيببالحق

بينويحكم،الباطلمنالحقبهااللهيميزالأنبياء؟خاتمعنالمأثورةالعلممن

رسولنابعدكانواأنهمزعموا!ان":قالأنإلى"...فيهاختلفوافيماالناس

حديثوبأي،؟آيةوبأيةهؤلاء؟،أولومنكانوا؟زمانأيفي:نسألهم"!وو

وجودثبتالثلاثةالقرونمنمتواترإجماعوبأي،؟الستةالكتبفيمشهور

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثلاثة،الأدلةهذهمنإلاتعقدلاالعقائدلأن؟؟نعتقدهحتىالأعدادبهذههؤلاء

،1111:البقرةأ(صنديف!نتزإنبز!نحتمهاتوأ!قل،العقليالبرهانومن

نعتقدفلاريب،بلاالكاذبونفهمالشرعيةالأربعةالأدلةبهذهيأتوالمفإن

.(1)"أكاذيبهم

التحليل:

وأصولهمببعفقواعدهموالبدعةالأهواءأهلاستدذالنموذجينكلافي

عليها،بالدليلبمطالبتهمنقفقواعدهمفجاء،إليهويذهبونيعتقدونهماعلى

منصحيحدليلأوالبتةدليلفيهالهمليسبهماالمستدلالقاعدتينكلاوفي

بهما.استدلالهمفيسقط؟والسنةالكتاب

وو!!!اكع

.(437-11/433)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ال!انيالمسلك

بهاالمستدلبمصدرالقاعدةالمطالبة

بذلهما:ذلكومنبدينها،عنايةالأممأعظمهيالإسلامأمةأنالمعلوممن

بالدينتعلقلهاالتيالعلومجميعتدويننمنالتصنيفوأهلوالأئمةالعلماء

بقواعدعنايتهم:ذلكمقدمةفييأتيأنهفيشكولاوبيانها،وشرحهاوتحرييرها

وأصوله.الدين

طياتهافيجمعتقدالإسلامعلماءمصئفاتأنالمتقزرمنفإنهثئم؟ومن

منوذلكوغيرها،وقواعدأدلةمندينهمفيالمسلمونإليهيحتاجماجميع

الأرضاللهييرثأنإلىالدينهذاحفظمنبهاللهتكقلماومقتضياتدلائل

وديفاللهشرعمنشيءيكونأنالأحوالمنحاليبأفييمكنفلاعليها،ومن

لمنوينقلوهويدؤنوهيحفظوهفلمجميعهاالأمةعنفقدقدوقواعدهوأدلته

بعدهم.

والأصولبالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفبهممافإن،ولذلك

التيالقاعدةتلكفيهاوجدواالذيالكتابأوالمصئفذلكبذكريطاتبواأن

بها.استدتوا

وفوائدها:المطالبةهذهأسبابومن

اللهدينبيانفيهمما4شييكونأنيمكنلاأنهمنآنفأذكرهسبقما-1

القاعدةوجودعدمفإنثئم؟ومن،الإسلامعلماءمصتفاتفيموجودغيروشرعه

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

وإحداثهاابتداعهاعلىالأدلةأقوىمنلهومنهامصتفأيفيبهاالمستدل

وشرعه.اللهدينمنليستوكونها

تلكبطلانعلى-بدولا-شاهدةالإسلامعلماءمصئفاتجميعأن-2

ولذلك؟بها،الاستدلالحيثمنوإماأصلهاحيثمنإمابهاالمستدلالقاعدة

أيضآ--وفيهخفئي،طرفمنلهاإبطالفيهالقاعدةبمصدرالمطالبةفإن

مصنفاتهمفيالإسلامعلماءعليهنصقمالزومبوجوبالشبهةلصاحبتذكير

طريقتهم.عنالخروجوعدم

منبمصدريأتواأنوالبدعةالأهواءلأهليمكنلابأنهنقطعأنخا-3

منذلككانإذاإلا،القاعدةتلكفيه-لهميسخ-الإسلامعلماءمصنفات

.-النقفسفيآخرمسلكلهوهذا-الخطأباب

هما:،أمرينأحدالمطالبةهذهعلىويترئب

التيالقاعدةمصدر(الشبهة)صاحبوالبدعةالهوىصاحبيذكرلاأن-

ويكون،أصلهمنبهااستدلالهفيسقط:الإسلامعلماءمصئفاتمنبهايستدل

الإسلامأهلمنهجعنوخروجهااللهلدينومخالفتهاابتداعهاعلىدليلأ

الصحيح.

يخلو:فلا:والكتبالمصئفاتمنمصدرهايذكرأن-

ومصادرهم:ومراجعهمالبدعةأهلكتبمنالكتابذلكيكونأنإما-

مصنفاتخلؤفإنورذها؟القاعدةنقضفيالسنةأهلعندكافيأذلكفيكون

العلمفيوالتبخروالأثروالسنةالكتابباتباعلهمالمشهود-الأمةعلماء

القاعدةتلكمن-وتقريرهاوتحريرهاالمسائلبجمعوالعنايةفيهوالرسوخ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الشبهةصاحبطريقةعلىكانمنمصنفاتفيووجودهابها،المستدل

منهخلتكيفإذووهائها،بطلانهاعلىوحجةبرهانلهو؟ومذهبهوعقيدته

وانفردتوالتأليفالتصنيفبدايةمنذالعظاموعلمائهالإسلامأئمةمصئفات

بالنصوعالعنايةعدممنبهعيرفوامامع،؟والبدعةالأهواءأهلمصتفاتبها

.!غيرها؟علىوأصولهمقواعدهمبناءومنمنهاالقواعدواستخراجوفقهها

لهعنايةولا،الدينبمسائللهعلاقةلامماالكتابذلكيكونأن!اما-

الكتبهذهكونعلىالتنبيهعلىالسنةأهلفيقتصروتحريرها:القواعدبتقرير

ويشجبونوتقريرها،القواعدنقلفيبهيوثقولا،ذلكفيعليهيعتمدلامما

ذلكويكون،الكتبمنحالههذهبمااستدلالهموالبدعةالأهواءأهلعلى

.القاعدةبتلكوالبدعةالأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةلأهلكافيآ

فينتقل:السنةأهلعندالمعتمدةالكتبمنالكتابذلكيكونأنواما-

المؤلفخطأكبيانمحقها،هذاالنقفليسفيأخرىمسالكإلىالسنةأهل

بها،الاستدلالفيضلالهأو(الشبهة)صاحبالمستدذخطأأوذكرها،في

ذلك.وغير

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

بها:المستدلالقاعدةبمصدربالمطالبة

القاعدتينأنبيانكليهماففي:السابقالمسلكفيالمذكورانالنموذجان

فيكا!وذلك،الإسلامعلماءمصنفاتفيوجودهمايمكنلابهماالمستدل

نقفهما.

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

هو:ثالثأ،نموذجأهناوأضيف

الشبهة:

القبورلزيارةالرحلوشذالسفرمشروعيةعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.(قربةعليها:المتوقفةالقربةوسيلة)أن:بقاعدتهم،القرباتمنذلكوأن

الشبهة:نقض

المتوقفةالقربةوسيلة)أن:عليهاالمتفقوالقاعدة!:قوله":السهسوانيقال

."مثلهاقربةللزيارةالسفرأنفيصريحة":قولهإلى"(قربة:عليها

:وجوهمنكلامفيه:أقول

الدليلوما،؟والفقهالأصولكتبمنكتابأيفيالقاعدةهذهأن:الأول

.(1)"..عليها.الإجماعنقلمنولابد،؟والسنةالكتابمنعليها

الضحليل:

القبور،لزيارةالسفرمشروعيةعلىالمذكورةبالقاعدةالشبهةصاحباستدل

منالقاعدةتلكفيهذيمرتالذيالمصدريوردبأنبمطالبتهبهااستدلالهفنقضر

ككتبوأدلتهاوالأحكاموتحريرهابالقواعدالعنايةفيالمتخصصةالكتب

صاحبيستطيعولن:أي،معلوملأنه؟محذوفوالجواب،والفقهالأصول

باطل.-إذآ-المذكورةبالقاعدةفاستدلالهمنها،مصدرأفييذكرأنالشبهة

.(89-88)الإنسانصيانة(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثالثالمسلك

العلمأهلمنبهاقالمنبذكرالمطابة

الذينالراسخينالعلمأهلمنعليهابالنص!والأصولالقواعدتعزفإنما

أنهفيشكولامقاصدها،وأدركوادلالاتها،وفقهواواستقرؤوها،الأدلةتتئعوا

منالهدىأئمةثمتابعيهمثمالتابعينثمالصحابةعلماءهؤلاء:مقدمةفييأتي

علىالأدلةأقوىمنذلككانأصليأوقاعد؟علىمنهمأحدنمقفمتى،بعدهم

عليها؟.وتتابعواأجمعواإذافكيفصحتها،

والأصولالقواعدباستخراجالإسلامعلماءعنايةأنالمعلومومن

لهتحشدأنمنأشهروجزئياتهاومسائلهاأدلتهاوبيانوتقريرهاوتحريرها

الصحابةعنالواردةالجامعةوالأقوالالآثارتلكمنذلكعلىأدذولا،الأدلة

النمقمنعنهموتواتراشتهرعغافضلأ،بعدهممنوالأئمةوتابعيهموالتابعين

تقريرفيالجامعةالكليةوالأصولالقواعدمنهوالمعينالأمرذلكأنعلى

فيها.المخالفينعلىوالردعنهاالدفاعأوالاعتقادأبواب

والأصولبالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفبهممافإن؟ولذلك

القاعدةبتلكاستدلواالذينالعلمأهلمنوتقذمهمسبقهممنبذكريطاتبواأن

عليه.بهااستدتواماعلى

وفوائدها:المطالبةهذهأسبابومن

كلهاالأمةفيلهمالمشهودهموالأئمةوالسلفالصحابةمنالعلمأهلأن

بأنبقاعد؟استدلمنمطالبةفإنثئم؟ومن،الدينفيوالفقهوالإمامةبالعلم
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافي:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

!فمتتلؤا:وتعالىتباركاللهقولتطبيقمننولحهوالعلمأهلمنفيهاسلفهيذكر

.11:17!نياء(آفلآلذ!رإنكضترلالغتموت

من:،السابقالمسلكفيذكرهسبقماإلىبالإضافةهذا

صالحسل!وجودوعدم،العلمأهلكلامفيالقاعدةوجودعدمأن-1

منهجهمعنوخروجهبطلانهاعلىدليلبها؟استدلالهفيالشبهةلصاحب

وطريقتهم.

بهااستدلماعلىالعلمأهلمنبالقاعدةاستدلمنبذكرالمطالبةأن-2

لصاحبتذكير-أيضأ-وفيهخفئي،طرفمنلهاإبطالفيهالشبهةصاحبعليه

طريقتهم.عنالخروجوعدمالإسلامعلماءعليهمالزومبوجوبالشبهة

منمعتبربإمايميأتواأنوالبدعةالأهواءلأهليمكنلابأنهنقطعأننا-3

الشبهة،صاحبعليهبهااستدلماعلىالقاعدةبتلكاستدلقدالإسلامعلماء

.-النقففيآخرمسلكلهوهذا-الخطأبابمنذلككانإذاإلا

هما:،أمرينأحدالمطالبةهذهعلويترتب

العلمأهلمنأحدآ(الشبهة)صاحبوالبدعةالهوىصاحبيذكرلاأن-

عليه:بهااستدلماعلىبهايستدلالتيالقاعدةبتلكالاستدلالإلىسبقهقد

منهجعنوخروجهابتداعهاعلىدليلأويكون،أصلهمنبهااستدلالهفيسقط

.الإسلامأئمة

يخلو:فلا:القاعدةبتلكالاستدلالإلىسبقهمنيذكرأن-

ذلكفيكون:والبدعةالأهواءأهلمنهوسبقهالذيذلكيكونأنإما.
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نقضفيالسنةأهلج!نم:ا!ماولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بهابالاستدلالانفرادهفإنورذها،القاعدةنقضفيالسنةأهلعندكافيآ

،-الدينفيوالعلموالفقهبالإمامةلهمالمشهود-الأمةعلماءدونوتقعيدها

بهاوانفردالإسلامأئمةجهلهاكيفإذووهائها،بطلانهاعلىوحجةبرهانلهو

والسنةالكتابعنوالإعراضوالبدعةالهوىباتباعديانتهفيالمطعونذلك

.!؟الجماعةومخالفة

إليهيرتجعممنولاأصلأالعلمأهلمنليسسبقهالذييكونأن!اما.

نقفالاستدلالفيكافيآذلكفيكونوتحريرها:القواعدتقريرفيقولهويعتقد

ذلكفيأو-بعامة-العلمأهلمنيعذلامنإلىمنسوبةلأنها؟القاعدةبتلك

.-بخاصة-القاعدةتلكفيهأوردتالذيالفن

لهم،المشهودالمعروفينالعلماءمنهوسبقهالذيذلكيكونأن!اما.

استدلالهحقلأوخطآ،ذلكعنهفهمأوسندآ،إليهيصخلابذلكالنقللكن

عليهبهااستدلماغيرعلىبالقاعدةاستدلالهكانأو،يحتمللامابالقاعدة

غيرباطلةنسبةإليهالقاعدةبتلكالاستدلالنسبةفتكون:الشبهةصاحب

المعتبرين.العلمأهلمنسل!بدونالشبهةصاحبويبقى،صحيحة

لهم،المشهودالمعروفينالعلماءمنهوسبقهالذيذلكيكونأن!اما.

فيأخرىمسالكإلىالسنةأهلفينتقلوموضعآ:ومعنىسندآعنهذلكوصخ

.(1)سابقموضعفيذكرهاتقدمالتيهيالنقفرر

الفصل.هذافيالثانيالمبحثمنالثالثالمطلب:راجع(1)
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ج!نمنقضفيةش!لاأهلمنهـمجالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

العلم:أهلمنبهاقالمنبذكربالمطالبة

القاعدتينأنبيانكليهماففي:الثانيالمسلكفيالمذكورانالنموذجان

فمنوالتابعينالصحابةمنالإسلامعلماءمنأحدبهمايقللمبهماالمستدل

نقضهما.فيكافيوذلك،أقوالهمفيوجودهايمكنلاوأنه،بعدهم

رح!!!!اكع
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

الرابعالمسلك

عليهئييتمابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال

الأدلةمنغيرهاعلمبنتةهي!انمابذاتها،مستقتةليستوالأصولالقواعد

منها.وم!تقزأةعنها،ونتيجة،للأصولتابعةفهي،المعتمدة

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضرفيفائدة%لمامفيدذلكوفقه

:يقالأن:وتفصيله

موضوعةأو)ضعيفةصحيحةغيرأحاديثعلىمبنتةالقاعدةكانتإذا-

ن!يمبتأوعنهنقلتعمنتصخلاوأقوالآثارأو،ثابتغيرإجماعأو،(واهيةأو

يثبت.ولايصخلاعليهبييتماأنببيانيكونالقاعدةإبطالفإن:إليه

عمنالنصودلالاتعلى-بهاالمستدليزعمفيما-مبنيةكانت!اذا-

فإن:الثابتوالإجماعالصحيحةوالأقوالوالآثارالسنةوأحاديثالكتابآيات

:القاعدةإبطالبهيحصلمما

تدذلاوأنها،الإجماععولذلكالنصولتلكالصحيحةالدلالاتبيان*

عليه.بهااستدذماعلىالبتة

وبطلانها.القاعدةتلكفسادعلىالدالةالصريحةالصحيحةالأدلةبيان-%

القاعدةإبطالفإن:ودلالاتهاالنصوعرراستقراءدعوىعلىمبنيةكانت!اذا-

التيالصحيحةوالأمثلةالنماذجبذكروذلكالاستقراء،صحةعدمبإثباتيكون

وقادحآالكفيةالقاعدةصحةمنمانعآوجودهاويكونالقاعدةعليهاتنطبقلا

الشرعيةوالقواعدواللغةالشرعمنالأدلةبذكرأيضآإبطالهايكونكمافيها،
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يدلممامعتبرةصحيحةالقاعدةتلكتكونأنوتحيلتمغعالتيالعحيحة

صحتهوعدمالمذعىالاستقراءفسادعلى

يحصلممافإن:العلمأهلمنأحدعنثابمبنقليعلىمبنيةكانت!اذا-

:القاعدةإبطالبه

العلمأهلعليهاستدلماأنبالأدلةفيثتت،الاستدلالصحةعدمإثبات*

الأهواءأهلعليهبهااستدللما-منالهفوربما-ومخالفمغايرالقاعدةبتلك

والبدعة.

نقلهفيأخطأفقدالعلمأهلمنالقاعدةتلكعلىنمقمنأنإثباتفى

ذلك.يخالفماعلمتفقونالعلمأهللأن،اجتهادهأو

مبنيةوالمسائلالفروعتلكتكونأن":تيميةابنالإسلامشيخقال

تلكفسقطت،الأصلذلكحكمبئقالسنةعرففمن،فاسدةأصولعلى

.(1)"كلهاالمولدةالفروع

دعوىمجردهيإنماحجتهمفتشتإذاهؤلاءتجدماوكثيرآ":وقال

غيرمنالمشتركبالوصفمعلقالأصلفيالثابتالحكمأنأحدهميظنبأن

،ورأياستحسانبمجردأو،نفسهفيقاماشتباهبمجردبل،ذلكعلىيدلهدليل

البابيبنيوأحدهم،الوصفبذلكتعليقهينبغيالحكمذلكمثلأنبهظن

.(2)4بناؤهسقطعليهاحوققمتىالتيالقواعدهذهمثلعل

.(1/9)لاستقامةا(1)

.(4/04)رضالتعادرء(2)
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نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

:-والأقوالالأصولعليهبمييتمافقهأهميةعلىمنئهأ-القيمابنوقال

والقدريةوالرافضةوالفلاسفةوالملاحدةالقرامطةتأويلاتتأملتإذاوأنت"

والدليل،الحكمفيلهمالمقلدينمنهؤلاءسبيلسلكومنوالجهمية

بالأحاديثعنهالإخبارعنيقصرلاورسولهاللهعنبمضمونهاالإخبارترى

ألسنةوصاغفالوضاعينأيديعملتهمماهيالتيالمصنوعةالموضوعة

معانيكلامهفياختلقواوهؤلاءوضعوها،ألفاظاعليهاختلقوافهؤلاء،الكذابين

بالإسلامنزلتنازلةوما،إالفريقينبينوالسنةالكتابمحنةفياابتدعوها،

ناكبان،المستقيمالصراطوعن،كائدانللإسلامغذؤانفهما،الطائفتينمنإلا

الكلامأحسنالمحزفونإليهيصرفمارأيتفلو،جائرانالسبيلقصدوعن

والتأويلاتالباطلةالمعانيمنوعليموبيالزهدىبكلوأحقهوأفصحهوأبيف

تعجبفتارةسربا،الأرضبطنفيوتتخذعجبا،ذلكمنتقضيلكدتالفاسدة

وحل،بالإسلامنزللماتتوجعوتارة،تضحكوتارةتبكيوتارة،تغضبوتارة

فضائحهموبيانهؤلاءعوراتفكشف،الأنعاممنأضلهمممنالوحيبساحة

.(؟)"اللهسبيلفيالجهادأففلمنقواعدهموفساد

الباطلة؟التأويلاتتلكعلىحملتهمالتيهيالفاسدةالقواعدفهذه":وقال

.(2)"العوانالحربوبينهابينهابل،الوحينصوصتلائملارأوهالأنهم

بإبطالبالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنهأهلينقفيىنماذجومن

عليه:بنيتبنقفمابهاالمستدلالقاعدة

.(103-1/299)المرسلةالصواعق(1)

.(1/134)السابقالمصدر(2)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نمالثائ:الفصل

للأصهولالتابعةبالممهمادروالبدعة*هواءأهلاهـستدلال

الشبهة:

القبور،لزيارةالرحالشدمشروعيةعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل

بقاعدتين:

.(قربةإليهاسفيركلكان،قربةزيارةكلكانت)إذا-1

.(قربةعليها:المتوففةالقرتة)وسيلة-2

الشبهة:نقض

الانتقالتستدعيلأنها؟"للسفرشاملةوالزيارة":قوله":السهسوانيقال

."الكريمةالآيةعليهنصتالذيالمجيءكلفظالمزور،مكانإلىالزائرمكانمن

الرحالتشدلا"!رو:قولهولكنللسفر،شاملةمطلقةالزيارةأنهب:أقول

(1)"الأقصىوالمسجدهذا،ومسجدي،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلا

.فسادهعلىستطلعالرسالةصاحبذكرهالذيوالتأويل،الإطلاقلذلكمقتد

ليستقبيرزيارةكلفإنوالربا،والزكاةكالصلاةمجملالزيارةلفظأنعلى

النبي!زارفلما،جائزةغيروالبدعيةالشركيةالزيارةبأنللقطع؟بالإجماعقربة

.!فعلهمنالسفريثبتولا،الزيارةلمجملبيانآالفعلذلكوقعالقبور

كما-قربةوهوللسفرشاملأيضآالمساجدمطلقإلىالخروجأنمع

والخصم،قربةأيضأالثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىالسفرفيكون،-بيانهسيأتي

به.يقوللاأيضآ

تخريجه.تقدم(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

والأذكارالمبتدعةالصلواتلجميعشاملانوالذكرالصلاةوكذلك

الصلواتتلكجوازللزمالإطلاقاتتلكبمثلالاستدلالسوغفلو،المحدثة

المحدثة.والأذكارالمبتدعة

."قربةإليهاسفركلكان؟قربةزيارةكلكانتوإذا":قوله

،-بيانهسيأتيكما-فاسدةوهيالآتيةالقاعدةعلىمبنىإماهذا:أقول

فاسد.الفاسدعلىوالمبني

لفظكونمنآنفأتقدممافالجوابللسفر؟شاملةالزيارةأنعلىمبنيأو

تشدلا":حديثوكون،لإجمالهبيانأ!ىالنبيفعلووقوعمجملأ،الزيارة

الزيارةشمولتسليمتقديرعلى-الزيارةلإطلاقمقيدأالحديث"الرحال

.-للسفر

فإذاوبأحد،بالبقيعأعحابهقبورلزيارة!ووخروجهصحوقد":قوله

."أولىالشريففقبره!ووقبرهغيرقبيرلزيارةالانتقالمشروعيةثبت

دونهوالذيالانتقالمشروعيةهوإنماالمذكوربالحديثالثابت:أقول

وهوالسفرهومشروعيتهتنكرالذيوالانتقالأحد،ينكرهولا،للزيارةالسفر

بثابت.ليس

"(قربةعليها:المتوقفةالقربةوسيلة)أنعليها:المتفقوالقاعدة":قوله

."مثلهاقربةللزيارةالسفرأنفيصريحة":قولهإلى
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

:وجوهمنكلامفيه:أقول

الدليلوما،؟والفقهالأصولكتبمنكتابأيفيالقاعدةهذهأن:الأول

عليها.الإجماعنقلمنولابد،؟والسنةالكتابمنعليها

ركعتينفيهوالصلاةقباءمسجدإتيانبأنمنقوضةالقاعدةهذهأن:والثاني

الثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىسفرفإنه،بقربةليسقباءإلىالسفرأنمع،...قربة

،...قربةالثلاثةالمساجدغيرفيالمسجدتحيةوكذلك،الرحالإليهاتشدالتي

،...قربةقراءتهماأوالآيتينلتعليمالثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىالغدؤوكذلك

مسجدإلىالسفرأنمع،...قربةالثلاثةالمساجدغيرمسجدإلىالخروجوكذلك

فيوسيلتهأنمعقربةاللهبيتدخولوكذلك،بقربةليسالثلاثةالمساجدغير

فيكذا،بقربةليس-الحجبةيأخذهاالتيالرشوةدفع:أي-بعفالأحيان

دفعوالأمكنةبعفالأزمنةفيوسيلتهأنمعقربةالحجوكذلك،الفقهكتب

شيء.فيالقربةمنليستوهي،والخفارةالمكس!اعطاءالرشوة

نوعين:علىالقربةأن:والثالث

والضحىالليلكصلاةبخصوصهالشارعمنفيهالترغيبوردنوع-1

وغيرهما.

فيالترغيبوقعبل،بخصوصهالشارعمنفيهالترغيبيردلمونوع-2

فييردلمفإنه،الراتبةعقبالظهربعديؤديالذيكالنفل،أفرادهمنوهيعام

.أفرادهمنوهوالتطوعمطلقفيالترغيبوردإنمابل،حديثفيترغيبحقه

النوعمنهيالتيالقربةوأما،بالذاتقربةالأولالنوعمنهيالتيوالقربة

خصوصفيحديثيثبتولمالقبور،بزيارةالأمرعمومفيداخلةفإنهاالثاني
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نقضفيالسنةأهلجك!نماالماول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

هنالكفيماحقيقةفالقربة،-تقدمفيماعرفتكما-قربة!وقبرهزيارةكون

منقبربزيارةالقربةهذهتحصلبلالسفر،عليتوقفلاوهو،الزيارةمطلق

"!وو.النبيقبرزيارةهوالكاملفردهكان!ان،وقريتهالزائربلدقبور

الزيارةهيالقربةبل،قربة!ووالنبيقبرزيارةمطلقأننسلملاأنا:والرابع

لا.الرحالتشدلا":حديثبدليلرحل،شدفيهايقعلاالتي

كونهانسلمفلاقربةحروالنبيقبرزيارةمطلقكونسلملوأنه:والخامس

آخرأمرأوالنبويالمسجدلزيارةيسافرأنلجواز،للزيارةالسفرعلىمتوقفة

فحينئذ"حرو،النبيقبريزورالطيبةالمدينةوصولبعدثموغيرها،التجارةمن

السفرمطلقفيكون،الزيارةسفرعلىلاالسفرمطلقعلمتوقفةالزيارةتكون

التقريب.يتمفلا،ذاكدونهذاالخصمومطلوب،الزيارةسفرلاقربة

عنها،الشارعينهلموسيلةهيإنمافهيالقاعدةهذهسلمتلوأنه:السادس

.(1)""الرحالتشدلا":حديثبدليل،عنهالشارعنهىقدللزيارةوالسفر

الشبهةصاحباستدلالفيهانقضرمواضععدةالنموذجهذهففي

والقواعدوالشرعاللغةجهةمنعليهبييتابنقفما؟المذكورتينبالقاعدتين

.الأخرىالمعتبرة

.(19-87):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

مسانالمسلك

أجزائهابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال

سيأتيكما-لأطرافهواستكمالأ،السابقللمسلكتتمةيعذالمسلكهذا

وذلك،السابقالمسلكمنأخصأنههوبالذكرإفرادهوجهأنإلا،-بيانه

:القاعدةأن

مثل:أجزاء،منمركبةتكونقد.

إلاتقوملاوالأعراض،أعراضالصفات":النفاةالتعطيلأهلقول-1

فلا؟بحادثليسسبحانهوالله،حادثةفالأعراض؟حادثوالجسم،بجسم

يستلزمإثباتهالأن؟والسنةالكتابفيالواردةالصفاتبحقائقوصفهيجوز

."التجسيم

مننعقللاونحن،نعقلبماخاطبنااللهإن":التمثيلأهلقول-2

."خلقهصفاتمثلاللهفصفات؟خلقهوبينبينهفيهاالمماثلةلاإالله!مفات

الإيمانيضزالا:المرجئةبعففرققول:مثل،كذلكتكونلاوقد.

ذنب(.

أجزاء:منمركبةكانتإنثم

باطل.هووماحقهومافيهايكونقد.

باطلة.أجزائهاكلتكونوقد.
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نقضفيالسنةأهلجك!نماالماول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

سواءأجزاء،منمركبةتكونالتيالقاعدةهو:المسلكبهذافالمقصود

باطل:هووماحقهومافيهاكانأمباطلةكلهاأجزاؤهاكانت

أجزائها،جميعإلىالنقفوالإبطاليتوتجه:باطلةأجزائهاكلكانتفإن.

يستلزمنقفهكانإذاالأجزاءأحدبنقضيكتفىوقدجزءآ،فتنقفجزءأ

برقتها.نقفالقاعدة

والإبطالالنقضرتوتجه:باطلهووماحقهوماأجزائهافيكان!ان.

علىينضأنالمتعينمنكانوإنحق،منفيهامادونباطليمنفيهاماإلى

باطل.علىبهالاستدلاليصحلاحقمنفيهاماأن

لأجزاءالنقضطريقةأنهو:قبلهوالذيالمسلكهذابينالاشتراكووجه

السابق.المسلكفيذيمرماحسبتكونالقاعدة

بالقواعد،والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

أجزائها:بنقضبهاالمستدلالقاعدةبإبطال

مركبةفإنها؟السابقالمسلكفيذكرهسبقالذيالنموذجفيالأولىالقاعدة

منجزءين:

.(قربةفهيللقبورزيارة)كل:الأول

.(قربةفهوالزيارةهذهأجلمنسفير)كل:الئاني

قربة.وأنهإليها،الرحلبشذالقبورزيارةمشروعية:والنتيجة

جزءيها:بنقضالقاعدةنقضالسهسوانيأنسبقوقد
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

الشركيةفالزيارة،قربةللقبورزيارةكلليست:الأولالجزءبهنقضرفمما

بقربة.ليستوالبدعية

قربة،يكونالقربةأجلمنسفيركلليس:الثانيالجزءنقفبهومما

بقربة.س!يلالثلاثةالمساجدغيرالمساجدلأحدفالسفر

آخر:نموذجأهناوأزيد

الشبهة:

صفاتمثلاللهصفاتأنعلىالتمثيلأهلمنوالبدعةالأهواءأهلاستدل

لاونحن،ونعقلنفهمبماالقرآنفيخاطبناتعالىالثهأن":بقاعدتهم،خلقه

حملهوجببشيءالغائبعنخاطبنافإذامشاهدأ،كانماإلانعقلولانفهم

."الشاهدفيالمعلومعل

الشبهة:نقض

وصفاتهاللهأسماءفيوأتباعهمالرسلسبيلعن"الزائغون:عثيمينابنقال

...ومعطلة،ممثلة:قسمان

الممثلة.:الأولفالقسم

المخلوقين،صفاتيماثلوجهعلىالصفاتللهاثبتواأنهم:وطريقتهم

ذلك.ونحووأعيننا،وأيديناكوجوهنا،وعينانويدان،وجهلته:فقالوا

قالوا:،ونعقلنفهمبماالقرآنفيخاطبناتعالىالثهأن:ذلكفيوشبهتهم

بشيءالغائبعنخاطبنافإذامشاهدآ،كانماإلانعقلولانفهملاونحن

الشاهد...فيالمعلومعلىحملهوجب
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نقضفيالسنةأهلجس!نميول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

...فصحيح:"ونفهمنعقلبماخاطبناتعالىاللهإن":قولهموأما

فيالمعلومعلىحملهوجببشيءالغائبعنخاطبناإذا":قولهموأما

وجهين:منفجوابهالشاهد":

المقدسة،نفسهإلىمضافأبهأخبرإنمانفسهعنبهاللهأخبرماأنأحدهما:

المماثلةمنهيفهمأنلأحديمكنولا،لمخلوقاتهمماثلألابهلائقأفيكون

الخطابمدلوليعرفولم،قدرهحقيقدرهولم،تعالىاللهيعرفلممنإلا

.السياقيقتضيهالذي

تستلزمالمماثلةلأن،تعالىدتهمرادةالمماثلةتكونأنيمكنلاأنه:الثافي

نأيمكنولا،وضلالكفرنقمالخالقواعتقادهوعلا،جلالخالقنقص

.(1)"والضلالالكفربكلامهتعالىالثهمراديكون

ويدهالثهنزولمنأعقللاأنا":المشبهقالفإن":-آخرموضعفي-وقال

""ونعقلهنعرفهبماإلايخاطبنالمتعالىواللهذلك،منللمخلوقمامثلإلا

أوجه:ثلاثةمنفجوابه

(ءلتف!لت!كيثيوء:نفسهعنقالالذيهوبذلكخاطبناالذيأن:أحدها

قلآ!:فقالأندادآلهيجعلواأوالأمثاللهيضربواأنعبادهونهى،111:الورىأ

آنداذايتهفلآمخعلوأ!:لوقا417:النحلأ(لاتغقونتغقؤؤآشرآدئةإنآلأفثاذيتهتقينلوأ

يتناقف.ولابعضابعضهيصدقحقكلهتعالىوكلامه،122:البقرةأ(ؤآنمغتغتمولت

صالحبنمحمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموعضمن-التدمريةتقريب(1)

.(112-4/911)-العثيمين
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بلى،:فسيقول،؟الذواتتشبهلاذاتأدتهتعقلألست:لهيقالأنثانيها:

كالقولالصفاتفيالقولفإن؟الصفاتتشبهلاصفاتلهفلتعقل:لهفيقال

تناقف.فقدبينهمافرقومن،الذاتفي

ويختلفالأسماءفييتفقماالمخلوقاتفيتشاهدألست:يقالأنثالثها:

المخلوقاتبينالتباينعقلتإذا:لهفيقال،بلى:فسيقول،؟والكيفيةالحقيقةفي

الخالقبينالتباينأنمع-والمخلوقالخالقبينتعقلهلافلماذاهذافي

.(1)"!؟-والمخلوقالخالقبينمستحيلالتماثلبل،وأعظمأظهروالمخلوق

خلقهبصفاتاللهصفاتتمثيلعلىالممثلةاستدلال:النموذجهذاففي

السنةأهلنقضهاأجزاء؟منمتركبةالقاعدةكانتولما،المذكورةبقاعدتهم

ولموجههعلىيفقملمالذيالحقمنفيهامابيانمعجزءا،جزءاأجزائهابنقض

.والإبطالالنقضرإليهنوخهالذيالباطلمنفيهاوما،موضعهفيبهيستذل

ورث!!!اكع

.(47):صالمثلىالقواعد(1)
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الرابعالمبحث

بالعقلالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالعقلمنزلةالضمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة:الأو!المطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:السانيالمطلب.

بالعقل.

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالضالت:المطلب.

بالعقل.والبدعةالأهواء
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابحالمبعث

بالعقلالاستدلإل

التمهيد

السنةأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة

قواعدهممنجملةمعرفةالسنةأهلعندوحجيته(1)العقلمنزلةيبئنمما

ومنها:،البابهذافي

ورسوله،اللهعنجاءلماوالقبولوالإذعانوالانقيادالتسليموجوب-1

تضىإداؤلائؤيمتهيمؤصمزؤماكان!:جم!ليهقال،معارضةولاتشكيكولاتأخردون

قييتا(ضقلاضحلققذؤريحموتهفىآلتةيغصىؤمنآقيهتميمقآلجتزةقمتكونآنآقراز*هلو!يلر!هلآلته

فغرضحون!ض!همفينلهقا!بتتهئمؤرعمولهءليخكتمألتهإلىدمموأ!ادا!:تعالىلوقا136:لأحزابا1

أمور:أربعةعلىيطققالسلفعرففيالعقل(1)

جرىالذيالعاقلوبينعنهالقلمرفعالذيالمجنونبينبهايفرقضروريةعلوم-1

التكليف.مناطوهذا،القلمعليه

يحقدفيماداخلوهو،يضرهماوتركينفعهمافعلإلىالإنسانتدعومكتسبةعلوم-2

مذحمنالقرآنفيوما،الأولمنكان!انذتمهذاعدمومن،العقلمناللهعندبه

.النوعهذافيهيدخليعقللامنوذتميعقلمن

.الممدوحالعقلاسمفييدخلماأخصمنوهو،بالعلمالعمل-3

.الإنسانيعقلبهاالتيالغريزة-4

.(026،263)عالمرتادبغيةانظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

علهئمآلبصمجفآنيخافوئآتمآتتابوأآرنرضىقلوبهمآفي!كامذمجينو!ثإيألوأآلحققميكن!إن

شت!ليخكرءهيو!مهلرلألتهإلىدممؤأإذاآقؤيميينتليذ!إتماكأنآلظانو%همأوؤثصكتلوزسموئه؟ء

.151-84:لنورا1(لمقل!ونآهمؤأ*ؤثسكؤآطغتأمتعقاتقولوأأن

آكخقمت!آتؤتم:تعالىقال،بيانأعظموبتنه،وأتمه،الدينهذااكملاللهأن-2

سبحانه:وقال،13:المائدةا(ديماآقيشلمثكمؤرصحيتيغتتىغلتكتمؤآئمضتدينكتمثكتم

ث!لغ!ؤترئآ:!لوقا!44:المنحل1(إتجيئنينذقايل!ابب!ني!تلآلذ!روآنرئتآإليك!

.!89:لحنلا9(لثئءليئتطسماآتيهت!ت

غايةفيهوبلتضاذ،ولاتناقف،ولافيه،اختلافلاسبحانهالثهدين-3

سبحانه:قال،(1)المعنىجهةومن،اللفظجهةمنبعضأ،بعضهيصذق،الإحكام

.182:النساءأ(!يينآخنتعاتؤجدوأييومجندغتر%لتومقؤتؤكأن!اآتقزتتذترونآقلآ!

تعالى:قال،كتابهمنمواضععدةفيالظنيتبعونالذينسبحانهاللهذم-4

وقاآلطنإلأتتبعو!إنشئطييمنتهاآدتهآلرلمفآوإتآويهوآفتت!قيتموهآآقآءإلأ!إق!

""
قييمقءبهقمؤقا!:تعالىلوقا!23:النجم9(آالذخزيهمقنمممجآةؤتقذآلأنفسىتقؤى

وإنتيهغ!:نهسبحالوقا!28:النجم9(ش!ئا1لحتيمنيغنىلاآلطنؤإنإلأآلطنتتبعونإن

(مخرصونإلأممتمق)قلطنآالأتتيمونإنآطرسميليغنيصبمفوكلاؤضبىآففقز!آ

لاالذيالظنيتبعأنفلابذالرسولخالفمنوكل166:!نويوالأنعام:611،أ

بها؟يستدذحجةفيهوله،قالهمايعتقدممنكانفإنشيئأ،الحقمنيغني

قياسأتكونقدالحجةوتلكشيئأ،الحقمنيغنيلاالذيالظنغايتهكان

.(821-2/818)الاعتصامانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وأ،وعملهقولهاتباعيجبلالمنتقليدأأو،ضعيفآأوكاذبأنقلأأوفاسدأ،

.(1)الشيطانإلقاءمن-الحقيقةفي-وهواللهمنأنهاعتقدواإليهمألقيخطابأ

وأصحاب،السليمةالعقولىذويعلىوأثنى،بالعقلآدمبنياللهكزم-5

الكونيةالثهآياتفيوالتفكربالتدئرالعقلإعمالعلىوحثالنترة،الألباب

لأزفيؤآآل!ئتنؤدئطيئفيإت!:سبحانهقالالمتلؤة)2(،والشرعية،المنظورة

تذكز!إتمآ:سبحانهوقال1190:عمرانآلأ(آلأئئبلأتمزلأؤلىوآلنهارآلئليؤ،ختنف

خلقت(!قفآلإبليإذتنظرونآقلآ!:تعالىوقالهأوالزمر:9،الرعد:91أ(آلأئتتأؤلوأ

.411:ومحمد،82:النساءأ(انآئقزتتذترونآفلأ!!71:الغاشية1

ومما،تتعداهلاإليهتنتهيحدأ-إدراكهافي-للعقولسبحانهالثهجعل-6

ذلك:يقزر

تعفقسواء،ناقصقاصرالأشياءجملةمنالواحدبالشيءالعبدعلمأن-أ

.محسوسمشاقدأمروهذا،أحكامهأوأحوالهأوصفاتهأوالشيءبذات

إلاالزمانعليهيأتيلا-أدركهأنهالأمرفيزعموإن-الإنسانأن-ب

وكل،ذلكقبلأدركيكنلمماعلمهمنوأدرك،عقليكنلممافيهعقلوقد

،معلومدونبمعلويمعندهذلكيختصولاعيانآ،نفسهمنذلكيشاهدأحد

حكم.دونفعلولا،صفةدونبذاتولا

:أقسامثلاثةإلىالعلماءعندتنقسمالمعلوماتأن-ج

.(111-011،(68-13/66)،(21/468)الفتاوىمجموع:انظر(1)

.(502)صالتفرقوتركالجماعةلزوموجوبانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلمندكلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

وعلمه،بوجودهالإنسانكعلم،فيهالتشكيكيمكنلاضروريقسم.

.يجتمعانلاالضدينوأنالواحد،منأكثرالاثنينبأن

به،العلمإلىطريقلهيجعلأوبه،يعلمأنإلاألبتةيعلمهلاوقسم.

لا،أوبهالعبدعلميعتادماقبيلمنكانتسواءعنه،المغيباتكعلموذلك

القاصيبالبلدوعلمهشبر،بمقدارعنهمغتبهوممارجليهتحتبماكعلمه

البحارفيوماالسماواتفيبماعلمهعنفضلأعهد،بهلهيتقذملمالذيعف

التفصيل.علىالنارأوالجنةفيوما

الممكناتهووذلكبه،يعلملاأنويمكنبه،العلميمكننظريوقسم.

إخبارأ)1(.بهايعلمأنإلابأنفسها،لابواسطةتعلمالتي

السنة،أهلعندوحجيتهالعقلمنزلةبيانإلىأعودالقواعدهذهتقريروبعد

التاليتين:النقطتينخلالمنوذلك

النقل:معالعقلتوافقمنالسلفموقفمعرفة:الأولى

والسنة،الكتاببهجاءلماوالقبولالتسليمهووالواجبالمتعئنأنسبق

أداهمنوأعظم،الواجببهذاقاممنأول-لهمالثهغفر-السلفكانوقد

والسنة-الكتاببهنطقماإثباتعلى-كلهمكانوافقد،بهوامتثلوجههعلى

يقلولموأعجازها،صدورهافييدفعوالم:آخرهمإلىأولهممنواحدةكلمة

منشيءكانولومجازها،علىوحملهاحقائقهاعنصرفهايجب:منهمأحد

القضايامنبينهمجرىومالي!ترهم،سائرإلينانقلكماإلينالنقلذلك

.(683-2/183)لاعتصاما:نظرا(1)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

علدلذلك؟منشيءإليناينقللمفلما،الشرعيةالأحكامفيوالمناظرات

.(1)والتعظيمبالإجلالوقابلوه،والتسليمبالقبولوتلقوه،بهآمنواأنهم

يأتي:فيمايتمثلوالسنةالكتاببنصوصالاحتجاجتجاهموقفهموكان

الخبرية،بالمسائلعالمتعققةالنصوبينالبابهذافيالتفريقعدم-1

،الأحكاموبابالعقيدةباب:أي،العمليةالطلبيةبالمسائلالمتعلقةوتلك

بهافاحتجواواحد؟شتنعلىوأجروهاواحدأ،أمرأكلهافيهاالأمرجعلوابل

كله.ذلكفي

فمتىعوو،النبيعنصحتهاهوبالسنةالاحتجاجفي-عندهم-العبرة-2

عليه،يدلماواعتقاد،قبولهوجب!صاللهرسولعنصحيححديثورد

الأحاديثمنكانسواءوعملأ،علمأعليهيدلبماوالاحتجاج،فيهبماوالعمل

لآحاد.اأحاديثمنأوالمتواترة

ومعانيهما،يقينيةقطعيةدلالتهماوأن،والسنةالقرآنبدلالةالاحتجاج-3

.(2)مفهومة

يقبللاأنه:بإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهاالمتفقالأصولومن

عندهمثبتفإنهم؟قياسهولامعقولهولابرأيهلاالقرآنيعارضأنقطأحدمن

وأن،الحقودينبالهدىجاءالرسولأنالبيناتوالآياتالقطعياتبالبراهين

به.يقتدىالذيالإمامهوالقرآنفكان،...أقومهيللتييهديالقرآن

.(2/584)الاعتصام،(1/94)الموقعينإعلام:انظر(1)

.(94-1/87)والنقلالعقلموافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهجانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةا!ماهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ورأيبعقلالقرآنعارضأنهالسلفمنأحدكلامفييوجدلاولهذا

:يقولأنعنفضلأ،والنقلالعقلهذافيتعارضقد:قطقالولا،وقياس

يؤؤل.أن!امايفؤضأنإماوالنقل،العقلتقديمفيجب

وتنسخها،تف!رهاأخرىبآيةإلاالآيةمعارضةيقبلونالسلفيكنولم

،قرآنإلايعارضهلاالقرآنأنعلىمتفقينفكانواتف!رها،ور!ك!الرسولبسنةأو

.(1)وقياسومعقولرأيلا

وحجيته:العقلمنالسلفموقف:الثانية

ويئضح،والاعتدالبالوسطية-وغيرهالبابهذافي-السلفموقفيتميز

دأتي:طخلالمنذلك

يكملوبهوصلاحها،الأعمالوكمالالعلوممعرفةفيشرطالعقلأن-1

بمنزلةفيهاوقوةالنفسفيغريزةفإنه،بذلكمستقلأليسلكنه،والعملالعلم

إذاالعينكنوركانوالقرآنالإيماننوربهاتصلفإن،العينفيالتيالبصرقوة

وحدهيعجزالتيالأموريبصرلمبنفسهانفردوإنوالنار،الشمسنوربهاتصل

أمورأ-عدمهمع-والأفعالالأقوالكانتبالكئيةعنرلوإنإدراكها،عن

للعقلالمخايفةوالأقوال،ناقصةالعقلعدممعالحاصلةفالأحوال،حيوانية

.(2)باطلة

التياليقينيةوالبراهينالعقليةالأدلةعلىاشتملقدالكريمالقرآنأن-2

بآتجتتترلهصقتاآزشتتا!تقذ:تعالىقولهذلكعليدل،الإلهيةالمطالبتعلمبها

.(03-13/28)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(339-13/338)السابقالمصدر:انظر(2)
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جم!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

لحججواالمعجزات:(تلبيناا)ف،!52:الحديد1(لميزأت!ؤاب!تآضقهصؤآئرئا

هو(و)الميزان،الصادقالنقلهو(و)الكتاب،القاطعاتوالدلائلالباهرات

تشهدالذيالحقوهو،-وغيرهماوقتادةمجاهدبذلكف!رهكما-العدل

الميزانوهذا.(1)السقيمةللآراءالمخايفة،المستقيمةالصحيحةالعقولبه

المختيفينبينويفزقالمتماثلينبينفيسؤى،وخلافهبمثلهالشيءاعتباريتضمن

.(2)والاختلافالتماثلمعرفةمنوعقولهمعبادهلهطرفياللهجعلهبما

مابهايثبتالتيالعقليةالمقاييسوهي،القرآنفيالأمثالاللهضربوقد

والسنة،الكتاببهاجاءقداليقينيةالأدلةوخلاصة،الدينأصولمنيخبر

.(3)المبتدعةالطرقمنوأنفعوأقربأقوىالعقليةالطرقعلىودلالتهما

عنينفكلاالصحيحوالسمع،للمعقولمطابقةالسمعيةالحججأن"-3

بصاحبه،أحدهماوقرنبينهما،الثهؤضلنصيرانأخوانهمابل،الصريحالعقل

آغتىفضآؤآقذةؤآتصثراصعاثهغييووجعقتاضتهتبهتمإنييخآضتهنهتمؤتقذ!:تعالىفقال

تايهموحاقآلتهئاتنتيئو!حختإذكألؤأيثئييمنآئدتهمؤلأإتضنرممئمؤلأصثهتمغتهتم

والفؤادوالبصرالسمعوهيالعلومبهينالمافذكرالأحقاف:62!أ(وني!تهزكالؤأبهء

آلضيير(آضفقاتخافيآؤتغقلتؤبمآلهتئقعؤقالؤا!:تعالىوقال،العقلمحلهوالذي

!إن:تعالىوقال،والعقلالسمعموجبعنخرجواأنهمفأخبروا!1الملك:.أ

لقؤرلأتنتينفدفيإن!،231:والروم،67:!نويأ(يمتمعوئلقؤولأتنخديكيت

.(4/531)العظيمالقرآنتفسيرانظر:(1)

/52)(19/176،288)الفتاوىمجموع،(382)ص،المنطقيينعلالردانظر:(2)

539).

.(19-8/09)التعارضدرء،(2/011)السنةمنهاج:انظر(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

!42:أمحمد(لفآأقفاقلوبفىأشأتقرءالتنو!قذتآفلأ!:لوقا!4الرعد:أ(يغعلوئ

آتقؤل(آقلرتذتروأ!:قولهومثله،بعقولهموتدبرهبأسماعهماستماعهإلىفدعاهم

ؤمموآلمتتخعآل!آؤققمثته،لتنكأنىر!دلديلثفيإن!:تعالىوقالالمؤمنون:86!أ

،عبادهعلىحجتهبهماوأقاموالعقلالسمعبينسبحانهفجمع!37:أق(شتهيد

حجةكالمدليوالعقلالمنرلفالكتابأصلأ،صاحبهعنأحدهماينفكفلا

لعقولنايكنلمماعزفناالذيفهو،العظمىالحجةهووكتابه،خلقهعلىالله

؟مفزعغيرهإلىولا،مذهبعنهلأحدفليسأبدأ،بإدراكهاستقلالهاإلىسبيل

فإليهعنهذهبفمن،يوضحهوملتبسيستبينه،ومشكل،يعلمهمجهولفي

إلىالمرشدهوبالحقيقةكانإذ،خصيمهيحاج(1)هبفحكمهدفعومن،يرجع

منرذفمن.حاجةأعظمإليهابالعبادالتياليقينيةوالمعارفالعقليةالطرق

لأحديكنولموعاند،كابرفقد؟قضيتهودفع،حكومتهوالنظرالبحثمذعي

:يقولأنلأحدوليس،عندهالصوابتقريرولامحاخفولاإفهامهإلىسبيل

حكمرذفقدحكمهردمتىفإنه؟العقلبحكمبلبحكمهراضيىغيرإني

.(2)"والعقلالكتابوعاندالصريحالعقل

ينافيلاوأنه،السمععليهدذمماكثيرعلىيدذالصريحالعقلأن-4

إثباتعلىيدلالصريحالعقلأن:ذلكأمثلةومن،الشرعيةالنصوصموجبات

وبكمال،الصفاتعنالذاتتجزدبامتناعيقضيفإنه؟وتعالىتباركلتهالمفات

الصفتينبإحدىيوصفلملوسبحانهاللهوأن،بالصفاتالمتصفةالذات

.()قبتم:الصوابولعلكذا،(1)

،(81-12/85)الفتاوىمجموعوانظر:،(459-2/457)المرسلةالصواعق(2)

.(7/439)التعارضدرء
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الكمالصفاتإثباتوجوبعلىذلكفدل.بالأخرىوصفهللزمالمتقابلتين

وإثبات،كمالهصفاتضاذماونفي،النقصصفاتعنوت!زيهه،سبحانهلئه

.شيءكمثلهس!يلالثهأن

فإنهم،المنقولبصحيحيحتجونكماالسلفأن:كلهذلكونتيجة-5

الأدلةويعذون،المنقوللصحيحالموافقالمعقولبصريحأيضأيحتجون

إلىالعقولتوجيهفيالأدلةأنواعأعظموالسنةالقرآنفيوردتالتيالعقلية

وأيسرها)1(.الطرقبأقربالحق

العقلأنأو،والقياسالرأيذمتفيدعكثيرةنصوالسلفعنجاءت-6

معقولاتشميعماأو،الكلامعنفيهاينهونأو،الشارعخبرفيلهمجاللا

والسنةالكتابأنالسلفاعتقادمنتقدمماوبينذلكبينوالتوفيقونظرآ.

للنقلالموافقالصريحبالعقلواحتجاجهم،العقليةالأدلةعلىيشتملان

منها:،عديدةوجوهمنبينهماالتوفيق؟الصحيح

وأالكتابمنأصليإلىيستندلاكانإذاوالعقلوالقياسالرأيأن-أ

فهوذلكمنشيءإلىيستندكانإذاوأما،بالذمالمرادفهوالإجماعأوالسنة

وشريحسيرينوابنكالحسن-التابعينمنجماعةعنجاءولذامحمود،

المجزد.بالرأيالقولذمجيادبأسانيد-والشعبي

.الاعتقادفيالمحدثةالبدع:الآثارهذهفيالمذمومبالرأيالمرادأن-ب

موافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهج:-العقلمنالسلفموقفبيانفي-انظر(1)

الصفاتفيمذهبهمالمبتدعةعلهابنيالتيالأصول،(161-1/95)للنقلالعقل

(1/189-197).
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نقضفطالسنةأهلمنهـمج:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

عليهاتفقأو،الصحيحةبالسنةثبتأو،وبئنهالكتاببهنطقماأن-ج

وقياسأوبرهانأكلامآأوونظرآ،معقولأيعارضهأنلأحدفليس؟الصالحالسلف

عامأ.كليأعلمأباطلأنهعلمفقدذلكيعارضماكلبلأصلأ،عقليأ

،بالاستحسانالأحكامفيالقولهوالمذكورةالآثارفيالمذمومالرأيأن-د

أصولإلىردهابعفدونإلىبعضهاالفروعوردبالأغلوطات،والتشاغل

السنن.

معالعقليالنظرإعمال:وهوواحد،معنىإلىراجعةالأربعةهذهوجميع

وجهلأ.غلطأإماوقصدآ،إما؟السننطرح

كانوإنوالسنةبالكتابإلاالمؤمنينبينتفصللاالنزاعمواردأنهـ-

مختلفة،متفاوتةالعقولقوىأنوذلك،بعقلهيقولهمايعرفالمتنازعينأحد

قولالمتنازعينبينيفصلأنيمكنفلا،بالمعقولالمجهوليشتبهماوكثيرآ

السماء،منالمنرلالكتاببينهميفصلوإنمامعقوله،ولاشخممعتن

تعالى.اللهعنبلغهفيماالمعصومالمبعوثوالرسول

جهةمنإلاتعلملاالتفصيلوجهعلىوصفاتهبأسمائهاللهمعرفةأن-و

علىودلالتهوتنبيههبخبرهوإما،بخبرهإما؟والسلامالصلاةعليهالرسول

وصفهأو،نفسهبهوصفبماإلاالثهنصفلا:يقولونولهذا،العقليةالأدلة

.(1)ه!رسولهبه

الجهميةتلبيسبيان،(354-51/351)بطاللابنالبخاريصحيحشرحانظر:(1)

.(29ه-13/287)الباريفتح،(85.-2/848)الاعتصام،(1/4748-22)
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م!صجنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الاءولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهالعقلمنزلة

الأهواءأهلعندوحجيفالعقلمنزلةبيانفيالخوضقبليحسنلعله

عندهم.العقلمعنىبيان؟والبدعة

منها:،عديدةتعريفاتله-والمتكلمينالفلاسفةا!طلاحفي-فالعقل

بحقائقها.للأشياءمدركبسيطجوهر:العقل-1

والأقيسة.القضاياوتأليفالمعانيتصؤريحصلبهاالتيالنفسقؤة-2

عليهماوتبعهم،للفلاسفةالقولينوكلا.أربعةمراتبإلىالقوةهذهيق!مونثم

المتكلمين.بعضر

.(1)المتكلمينجمهورقولوهو.الضروريةالعلومبعفمنأنه-3

مرادأ-بعامة-السنةوأهلالسلفأئمةكلامفي()العقلاستخدامويكثر

وعملوالفكرالرأيوهو:،الخاصالاصطلاحيالمعنىذلكمنأعمهومابه

الأئمةسلفواتباعوالسنةالكتابمنهديغيرعلىالمبنتيونتاجهالعقلي

مقصودآالمتقدمينعنديستعمل()الرأيلفظكانحيثضلهما،المعارأو

وردقدبل،الذمبهمرادآإلاالمعنىبهذاكلامهمفيب!أيولم،المعنىذلكبه

أعطاهموهأنبعدالعلمينزعلااللهإن":قولهوهو!وو،النبيحديثفيمرفوعأ

يستفتونجهالناسفيبقى،بعلمهمالعلماءقبضمعمنهمينتزعهولكنانتزاعا،

.(83-1/74)للنقلالعقلموافقةفيوالمتكلمينالسلفمنهجانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"ويفصلونفيضلونبرأيهمفيفتون

:!الصحابةقولفيمأثورأوردكما

أعداءفإنهم،الرأيوأصحابإياكم":!الخطاببنعمركقول-

.(2)"وأضلواففلوابالرأيفقالوايحفظوهاأنالأحاديثأعيتهم،السنن

اللهرسولمنالرأيكانفإنما،الدينعلالرأيهذااحذروا":وقوله-

منيغنيلاالظنوإن،وظنتكلفههناهووإنما،يريهكاناللهلأنمصيباوو!ك!

.(3)"شيئاالحق

اللهرسولأمرأردرأيتنيفلقد،الدينعلىالرأياتهموا":!وقوله-

بينوالكفارجندلأبييوموذلك،الحقعنآلواماوواللهاجتهادا،برأي!وو

إنافقالوا:،الرحيمالرحمناللهبسماكتبوا::فقالمكةوأهل!صاللهرسوليدي

الله!رسولفرضيقال،اللهمباسمك:تكتبولكن،تقولبماصدقناكقد

،(4)"فرضيت:قال،؟وتأبىرضيتقدترانيعمر،يا:قالحتى،عليهموأبيت

فوالله،دينكمعلىرأيكماتهموا،الناسأيهايا":!تحنيفبنسهلوقول

.(6877)رقم(6/2665)البخاريأخرجه(1)

.(1/231)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولطشرحفياللالكائيأخرجه(2)

حاتم.أبيلابن(6ه7/4)المنثورالدرفيالسيوطيعزاه(3)

المختارةالأحاديثفيالمقدسيوالضياء،(1/72)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه(4)

(1/013).
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"لرددته!صاللهرسولأمرمنأردأناستطيعأنيولوجندلأبييومرأيتنيلقد

منه،شربعدهالذيإلاعامليسدا:!مسعودبناللهعبدوقول-

وعلمائكم،خياركمذهابولكنأمة،منخيرأمةولاعاممنخيرعامولا

.(2)املوينثلمالإسلامفينهدمبرأيهمالأموريقيسونقوميحدثولكن

بهمرادآالمتقدمينالأئمةعند(و)العقل()الرأيلفظورودنماذجومن

:تقدمما

هاهناقلنا:.بالمعقولنقولبللا،:منهمقائلفقال":الدراميقول-1

ليسالمعقوللأن؟منهلكممخرجلاتيهفيووقعغ،السبيلسواءعنضللتم

(1

(2

وجه":الطبريقال.(5/176)ومسلم،(6/2665)البخاريأخرجه:عليهمتفق

نظيرهوالذي،الدينعلىوأمرهالثهرسوللرأىخلاف!هوالذيالرأياتهموا:قولهما

صحيحشرح"خطأذلكفإن،جندلأبىيوماللهرسولبهاخالفناكناالتيآرائنا

المصيرأن"والحاصلحجر:ابنالحافظوقالى،(01/352)بطاللابنالبخاري

فيالبرعبدوابنالمدخلفيالبيهقيوأخرج،...النصفقدعنديكونإنماالرأيإلى

والنخعيوالشعبيوشريحسيرينوابنكالحسنالتابعينمنجماعةعنالعلمبيان

عنالشعبيطريقمنالبيهقيأخرجهماوأما،..المجرد.بالرأيالقولذمجيادبأسانيد

أعيتهم،السننأعداءفإنهمالرأيوأصحابإياكم":قالعمرعنحريثبنعمرو

قالمنذمأرادأنهفيفظاهر"وأضلوافضلوابالرأيفقالوايحفظوها،أنالأحاديث

باللوممنهوأولى،يلامفهذاعليهالتنقيبلإغفالهالحديثمنالنصوجودمعبالرأي

الباريفتح"بالضأويللردهوتكلفالرأيمنعارضهبماوعملالنصعرفمن

(13/289).

.(1/76)سننهفيالدارميأخرجه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"عليهفيقتصرالناسجميععندبحدودموصوفواحدلشيء

بعقلهمذاهبهواستخراجبحذقهمخالفيهعلىفخرهإذ":اللالكائيقول-2

.(2)الالدقائقمنوفكره

به،معارضتهأو،اللهمنهدىبغيرالدينفهمفيوالعقلالرأيعلىوالاعتماد

وطوائفهم،فرقهمبشتىوالبدعةالأهواءلأهلالعائمالمنهجهو؟عليهتقديمهأو

الحقيقةفيواعتمادهمإلاوشبهةوبدعةهوىصاحبولاالفرقمنفرقةمنفما

تيردهمماعلىويحكمونهاوقطعيتها،صوابهافيرون،وآرائهمعقولهمعلىهوإنما

فيمابحكمهيرضوالم"فإنهم،عليهويقدمونه،وشرعهودينهأمرهمناللهمن

منعواعماوسألوا،مسرىولافيهللفكرمسرحلافيماوشرعوا،وينهىيأمركان

.(3)"فيهالجداليجوزلافيمابالباطلوجادلوا،عنهوالسؤالفيهالخوضمن

جليآ:منهجهممنذلكيتضحالإسلامفيظهرتالتيالفرقفيالنظروعند

قسمته،في!النبيعارضأنهيجدالخوارجرأسعشيعفيتأملفمن

بقياسالأمرعلىواستكبازا،النصمقابلةفيبالهوىحكفاذلكأوليس

رأيفوقرأيلاأنهلعلموقفولو،نفسهبرأيرضيأنهآفتهأليس،(4)؟العقل

اجتهادهملشدةالقزاءلهميقالوكان"حجر:ابنالحافظقال.(5)؟وو!اللهرسول

.(127):صالجهميةعلىالرد(1)

.(1/41)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

.(1/18)والنحلالملل(3)

.(1/18)والنحلالمللانظر:(4)

.(111):صإبليستلبيس(5)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وششبدون،منهالمرادغيرعلىالقرآنيتأولونكانواأنهمإلا،والعبادةالتلاوةفي

.(1)"ذلكوغيروالخشوعالزهدفيويتنطعون،برأيهم

عمرو:لهفقالالعلاء،بنعمروأبيعلىعبيدبنعمروالمعتزلةرأسومز

!ؤإن:عمروأبوفقال!42:أفصلت(آفمغتبينيمنفماهماؤبمغتت!تيملرإؤ!:تقرأكيف

ولكنيعمرو:لهفقالالتاء،بفتح(آفختبينيحن!قماهمالياءبفتح(يتتتغتنأ

فقالالتاء،بكسر"المعيبينمنهمفما"الياءبضم"يستعتبوا!ان"أقرأ:

.(2)برأيهميقولونلأنهم؟أبغفالمعتزلةهنالكومن:عمروأبو

،والرسولالكتاباتباعدينهمأصليكنفلم:للصفاتالنافيةالجهمئةوأقا"

عالكتابنصوبل،قولهمعلىيدذواحدنصئ!والسئةالكتابفيليسفإئه

،...والمعقولبالرأيالتم!كيذعون!ائما،قولهمبخلافمتظاهرةوالسئة

،بالمعقولأضلبأصليفيهيسلكونصاروااتبعهمومنوالمعتزلةالجهمئةفإن

تفزقأفيهفتفزقواالمحف،برأيهمالقدرلوازمفيوخاضوا،العمدةويجعلونه

.(3)"عظيمأ

وخواطرههواجسهفيحكمشيءأدنى"يرىأحدهمفإن:الصوفيةوأما

.(4)"إليهمايلتفتولاوالسنةالكتابعلى

بمعقولهاالدينتفهمالفرقجميعأنتقريرفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

.(21/283)الباريفتح(1)

.(4/074)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)

.(96-1/95)النبوات(3)

.(1/231)اللهفانإغاثة(4)
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نقضفيالهمصنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةا!أهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

المرجئةعدلتوقد":-الصحابةوفهموالسنةالكتابهديعنبعيدأورأيها

باحسان،لهموالتابعينالصحابةوأقوالوالسنةالكتاببيانعنالأصلهذافي

ولهذا،البدعأهلطريقةوهذه،اللغةبفهمهمتأولوهماوعلىرأيهمعلىواعتمدوا

ولهذا؟"والقياسالتأويلجهةمنالناسيخطىءماأكثر":يقولأحمدالإمامكان

برأيهمالقرآنيفسرونالبدعأهلمنوغيرهموالرافضةوالمرجئةالمعتزلةتجد

النبيأحاديثعلىيعتمدونلاتجدهمولهذا،اللغةمنتأولوهوماومعقولهم

علىولاالسنةعلىلايعتمدونفلا،المسلمينوأئمةوالتابعينوالصحابة!وو

لاوتجدهم،واللغةالعقلعلىيعتمدونوإنما،وآثارهمالسلفإجماع

علىيعتمدون!انما،السلفوآثاروالحديثالمأثورةالتفسيركتبعلىيعتمدون

أيفا،الملاحدةطريقةوهذه،رؤوسهموضعتهاالتىالكلاموكتبالأدبكتب

والحديثالقرآنكتبوأما،واللغةالأدبوكتبالفلسفةكتبفيمايأخذونإنما

عندهمهيإذالأنبياءنصوصعنيعرضونهؤلاءاليها،يلتفتونفلاوالآثار

!والنبيعنآثاربلاوفهمهمبرأيهمالقرآنيتأولونوأولئك،العلمتفيدلا

.(1)"البدعأهلطريقةوجعلههذاإنكارفيوغيرهأحمدكلامذكرناوقد،وأصحابه

علىوتقديمهالعقلعلالاعتمادفيالفرواسلكتهالذيالمساررخؤلئهوبئن

دونوالعقلبالرأيالدينفهممجزدأؤلهفيكانالمسارهذاأنوكيف،النقل

إلىالانحرافوعنهمالأمرتطؤرثم،الصحابةوفهموالسنةالكتابمنهدى

العقلتقديمثم،عليهالدينأمورجميعوعرضكلئا،اعتماذاالعقلعلالاعتماد

بذلكقالمنأولوأنبينهما،التعارضوجودادعاءعندمطلفاالنقلعلى

.(151-2/941)نيمالإا(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافي:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلارستدلال

السابق،عنواللاحق،المتقدمعنالمتأخرتقلدهاثم،الجهميةهمإليهودعا

فيه،الطعنأوإنكارهيجوزلاالدينأصولمنمسلمأصلأنهاعلىوتناقلوها

ولاضابطلهاليسعقلياتتسمىالتيالدلالاتأنالمعلوم.ومن..":لا!هل

واعتبرمعقولات،يسمونهماولهمإلاأمةمنمابل،معيننوعفيمنحصرةهي

معقولات،أنهايزعمبدعاالناسبعضيبتدعوقدإلامدةمنمافإنهبأمتنا؟ذلك

النصوعرريعارضمنفيهيكنلمالتابعينوكبارالصحابةعصرأنومعلوم

والقدريةوالمرجئةعلي،خلافةآخرفيحدثواوالشيعةالخوارجفإن،بالعقليات

ويستدلونالنصوعىينتحلونكانواوهؤلاء،الصحابةعصرأواخرفيحدثوا

لماولكن،عالنصوتعارضعقلياتعندهمأنهميذعونلا،قولهمعلىبها

برأيهم،للنصوصالمعارضينهمكانواالتابعينعصرأواخرفيالجهميةحدثت

فيوشوكةظهورلهمصار!انما،...الأمةفيمقموعينقليلينفكانواهذاومع

ودعاهمالناسفامتحنالخلفاءمنقواهممنقواهملماالثالثةالمائةأوائل

جعلهمالذينالهدىأئمةمنأقامهبمنوالسنةالإيماناللهونصر،قولهمإلى

تذكرهماأنهناوالمقصود،...واليقينالصبرمناللهآتاهمبماالدينفيأئمةالله

الأمةعندفيهامعروثايكنعلمللنصوالمناقضةالعقليةالصفاتنفاةالجهمية

المعتزلةمنالجهميةوضعتقدثم،الأمةأكثريسمعهلمابتدعوهولما،ذاكإذ

وما،ذلكيعلمونلاالمؤمنينوأكثر،اللهشاءماالكتبفيذلكمنوغيرهم

الآخر،يذكرهلاماالعقليةحججهمنالنفيعلىيذكروقدإلاالنفاةمنأحدمن

.(1)"عقليةواحدةطريقةعلىيتفقانطائفتينتجدولا

.(3/42)ضرلتعاادرء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:ي!ولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السابقينوطريقةوالسنةالكتاباتباععنالخارجينأنتقدمممافظهر

العقليجعلون؟بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولين

عندهموالمعقولات،لهتابعينوالقرآنالإيمانويجعلون،علمهمأصلوحده

.والقرآنالإيمانعنبنفسهاالمستغنيةالأوليةالكليةالأصولهي

رح!!!!اكع
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

بالعقلوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

العقليةوالمقدماتبالدلائلعنهاوالدفاعتقريرالعقائدفيالاستدلال

بهتقريرهمأرادفيماوأنبيائهرسلهألسنعلىعبادهحاجسبحانهالله"

غناءوأعظمهاتكلفاوأقلهاتناولاوأسهلهاالعقلإلىالطرقبأقربإياهوإلزامهم

جمعتكتابهفيبينهاالتيالعقليةسبحانهفحججه؟وفائدةثمرةوأجلهاونفعا

قريبةالفهمسهلةالمقدماتقليلةواضحةظاهرةسمعيةعقليةكونهابين

المعارفكانتولهذاوالجاحد،للمعاندملزمةوالشبهللشكوكقاطعةالتناول

ماالمتتبعتتبع!اذا،أنفعالخلقولعمومأرسخالقلوبفيمنهااستنبطتالتي

الرسالة!اثباتالصفات!اثباتالتوحيدإقامةفيعبادهبهحاجممااللهكتابفي

وظاهرخفيبكلعلمهإثباتوطرقالأجسادوحشرالمعاد!اثباتوالنبوة

؟سواهالعبادةيستحقلاوأنهوالتدبيربالملكوتفردهومشيئتهقدرتهوعموم

علىذلكفيسبحانهمقالمخاطبةتصرفمنذكرناهماعلىذلكفيالأمروجد

منوأبعدهاللعقولملاءمةوأعظمهاالقلوبإلىوأسبقهاالحجاجوجوهأجل

.(1)"المرادعلىوأدلهوأرشقهوأحسظوأعذبهوأبينهلفظأوجزفيوالشبهالشكوك

.(2/064)المرسلةالصواعق(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الطريق،هذهعنأعرضوالأنهمالداخلعليهمدخلإنماالبدعوأهل"

الألفاظدلالةفيإماصحتها،يظنونمقدماتعلىالإسلامدينيبنونوصاروا

ال!زاعر!كولهذا،ورسولهاللهبيانيتأملونولا،المعقولةالمعانيفي!اما

وصاروا،السبلوسلكوا،المستقيمالثهصراطعنعدلواالذينبينوالاضطراب

مابعدمنواختلفواتفرقواالذينومنشيعأ،وكانوادينهمفرقواالذينمن

.(1)"...البيناتجاءتهم

استدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلسلكهالذيالمسلكهذافيفالضلال

في!انما،العقليةوالمقدماتبالدلائلاستدلالهممجردفييكمنلابالعقل

يكفيماالعقليةوالمقدماتالدلائلمنفيهماليسوالسنةالكتابأناعتقادهم

والسنة،الكتابفيجاءبماذلكفيالتزامهمعدمعنفضلأ،ويغنيويشفي

والسنةصالكتابنصوعليهدلتماتخالفعقليةودلائلمقدماتوابتداعهم

يسخولاالآخرعلىمنهمفرييىكليرذهابل،الصريحالعقلويرذها،والإجماع

منه.يقبلهاولابها

مبكر:عهدمنذوالبدعةالأهواءأهلفيوجدالمسلكوهذا

:مقدمتانلهابدعتهمكانت":فالخوارج

كافر.فهوفيهأخطأبرأيأوبعملالقرآنخالفمنأن:الواحدة

.(2)"كذلككانواوالاهماومنوعلياعثمانأن:والثانية

.(227-2/225)الإيمان(1)

.(32-13/31)الفتاوىمجموع(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةيمهواءأهلاستدلال

أخذواورسولهالثهكلاممعرفةعنعدلوالما":الجهميةمنوالمرجئة

يقولوا:أن:مثلابتدعوها،بطرقوغيرهماوالإسلامالإيمانمسمىفييتكلمون

لمالعرببلغةالناسخاطبإنماوالرسول،التصديقهو:اللغةفيالإيمان

بالقلبيكونإنماوالتصديققالوا:ثم"التصديقبالإيمانمرادهفيكونيغيرها،

.(1)"الإيمانمنليستفالأعمال،بالقلبأو،واللسان

عنأخبرونا":-أحمدالإمامعنهمحكىكما-قائلهميقول:والجهمية

الجاهلسئلفإذا،الناسيوهمأمرأالقرآنفيفادعى.؟الثهغيرأواللهأهو:القرآن

:قالفإن،القولينبأحديقولأنمنلهبدفلا،؟الثهغيرأواللههو:القرآنعن

يكونلافقي،صدقت:قال،اللهغيرهو:قال!ان،كفرت:الجهميلهقال؟اللههو

الجهمي.قولإلىبهيميلماذلكمنالجاهلنفسفيفيقعمخلوقأ؟.اللهغير

وهو،القرآنبخلقيقولفالجهمي.(2)"المغاليطمنالجهيمنالمسألةوهذه

اشتملتالتيالشبهةبهذهذلكعلىيستدل-هناعنهأحمدالإمامحكاهفيما-

هوالذيوالحصرالترديدأسلوباستعملحيث،محضةعقليةمقدماتعلى

بعف.علىبعفمهايترتبمقدماتعلىمحفيشتملعقليدليل

حدوثإثباتفيسلكوااتبعهمومنوالمعتزلةالجهميةمن":الكلاموأهل

وأوجبوها،،العقلفيمضطربةالشرعفيمبتدعةطريقاالصانع!اثباتالعالم

مجملةمقدماتفيهاالطريقوتلكبها،إلاالصانعمعرفةيمكنلاأنهوزعموا

فلم،العقلومقتضىالشارعمقصودفيسالكيهامنكثيرفغلط،مجملةنتائجلها

.(1/622)نيمالإا(1)

.(24):عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)
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والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وذلك،العقليةالدلائلاقتضفمايحررواولم،النبويةالنصوعىبهجاءتمايفهموا

إثباتيمكنولا،العالمحدوثبإثباتإلاالصانعمعرفةيمكنلا:قالواأنهم

الاستدلالهوذلكإلىوالطريق:قالوا،الأجسامحدوثبإثباتلاإالعالمحدوث

بالحركةاستدلمنفمنهم،الأعراضبهقامتماحدوثعلىالأعراضبحدوث

والافتراقالاجتماععندهمهيالتيبالأكواناحتجمنومنهم،فقطوالسكون

نأعلىالدليلومبنىمطلقا،بالأعراضاحتجمنومنهم،والسكونوالحركة

.(1)"لهاأوللاحوادثلامتناع؟حادثفهوالحوادثمنيخلولاما

أصحابليسوا،جدلأهلهؤلاءإن":الكلامأهلعنتقولوالفلاسفة

،الجدلأهلهؤلاءوش!مون،البرهانأصحابهمنفوسهمويجعلون.برهان

وغيرهمارشدوابنسيناابنتجدولهذا،...الجدليةالمقاييسمنمه!لدأويجعلون

جدليةبهايحتجونالتيمقدماتهموأنالجدلأهلهؤلاءيجعلالمتفلسفةمن

بالإنصافتكلمإذالكن،...البرهانأصحابأنفسهمويجعلون،برهانيةليست

منكلاموفيالإلهياتفيوأمثالهأرسطوالأولمعلمهمكلامفيونظروالعدل

بينوجدمثلاوالمعتزلةكالجهميةالمتكلمينطوائفشرمنالمسلمينعندهم

البرهانعليهايقومالتيالعلوممنهؤلاءيقولهماوبينالمتفلسفةهؤلاءيقولهما

يمكنلاماهؤلاءإلىبالنسبةأولئكجهلفرطتبينالتيالفروقمنالعقلي

غايةفيسوفسطايةمقدماتعلىالإلهيةالأموريبنيماأكثروأرسطو،...ضبطه

الإلهياتفيكلامهإلىضمالذيمتأخريهمأفضلسيناابنوهذاالفساد...،

أكثرالفلاسفةسلفهعنأخذهمماأكثرالمتكلمينعنأخذهاالتيالقواعدمن

.(412-12/132)الفتاوىمجموع(1)
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للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ولاجدليةولاخطابيةليستملبسة،سوفسطائيةمقدماتعلىمبنيفيهاكلامه

فيوكلامهالآياتأسرارفيوكلامهالفلاسفةتوحيدفيكلامه:مثل،برهانية

.(1)"العالمقدم

:أقسامأربعةعلىورئبته":(التقديس)أساسكتابهمقدمةفيالرازيقال

.(2)"والحيزالجسميةعنمنزهتعالىأنهعلىالدالةالدلائلفي:الأولالقسم

قبلإيرادهايجبالتيالمقدماتتقريرفي-الأولالفصلدا:قالثم

الدلائل.فيالخوض

ثلاثة:وهي

.(3)"...بالحسإليهئشارلاموجودإثباتفي:الأولىالمقدمة

بمتحيزليستعالىأنهعلىالعقليةالدلائلإقامةفي:الثالثالفصل":قالثم

.(4)"البتة

بحيزمختصاليستعالىأنهعلىالبراهينإقامةفي:الرابعالفصل":قالثم

.(5)"...وجهة

.(396-395):صالمنطقيينعلالرد(1)

.(11):عر(2)

.(51):ص(3)

.(48):ص(4)

.(62):ص(5)
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الثافيالمسلك

الاعتقادأبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلال

ولادينا،الإسلاملهاورضي،نعمتهعليهاوأتئمدينها،الأمةلهذهالثهأكمل

بهيحصلوافيآتامأبيانآالإسلامشرائعجميعببيانإلاالنعمةوتتمالدينيكمل

رسولهبهاللهأرسلماأعظمأنشكولا،الحجةوتقومالجهلويرتفعالعلم

الاعتقاد،أبواب:وأوفاهوأتمهبيانأعظم!نبيهوسنةكتابهفيفبئف"شوومحمدآ

والعقليةالشرعيةوالبراهينالأدلةجميععلىوالسنةالكتاباشتمال:ذلكومن

الدين.أبوابمنوغيرهاالأبوابهذهفيالعباديحتاجهاالتي

والفقهوالسنةالكتابتعفمعنأعرضوالماوالبدعةالأهواءأهللكن

طر!علىوقفواأنهمتوفموا؟للشرعالمخالفوالعقلالرأيعلىوأقبلوافيهما،

أففلأنهاظنواأو،والسنةالكتابعليهايشتمللموقويةصحيحهللاستدلال

في-الاحتمالعليهاتيردوالسنةالكتابأدلةلأن؟والسنةالكتابأدلةمن

يخالجهالاقطعيةأنهافرأواأدلتهموأما،الاستدلالبهايقوىفلا-زعمهم

.-السابقالمسلكفيذلكبيانتقدمكما-ضعفيعترضهاولاريب

أنتجتهابأقيسةالاعتقادأبوابفيالاستدلال:ذلكفيسبلهممنوكان

ولم،الصحابةفقهمنوهدئالوحيمننورعلىيبنوهالم،وآراؤهمعقولهم

الصحيحةوالأقيسةالأمثالمنوالسنةالكتابعليهاشتملممافيهاينطلقوا

الدليلوصحةالمضمونونقاءالهدفووضوحالبناءقوةعلاشتملتالتي

.والمدلول
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للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

وصورهوأنواعهالعقليبالقياسالمرادتيميةابنالإسلامشيخبينوقد

بعضآهناوأورد،والتصويبوالتحريربالنقدعليهعادثم،-أهلهعند-وحقيقف

:(1)هبقالعفنإياهناقلأقخةلتهبئنهمما

البرهانيوالقياس،ونوعهالحد:فيالكلامعلىأهلهبناهالمنطقأن-1

وإمابديهيإمامنهماوكل،تصديق!اماتصورإما:العلملأنقالوا:؟ونوعه

التصوربهينالالذيفالطريق،بهينالطريقمنلهبدلامنهماوالنظري،...نظري

.القياسهوالتصديقبهينالالذيوالطريقالحد،هو

فهويقينيةمادتهكانتإن:أصنافخمسة-مادتهباعتبار-القياس-2

الخطابي،فهومشهورةكانتوان،الجدليفهومسلمةكانت!ان،خاصةالبرهان

قدولهذا.السوفسطائيفهومموهةكانت!ان،الشعريفهومخيلةكانت!ان

الظني،هوالخطابييجعلوبعفالناس،والجدليوالخطابيالبرهانييتداخل

الإقناعي.يجعلهوبعفمهم

سالبة،وإماموجبةإماقضية:والمقدمة،مقدمتينمنمؤلفالقياس-3

جزئية.وإماكليةإمامنهماوكل

فصارت،منفصلةشرطية!اما،متصلةشرطيةوإما،حمليةإما:والقضية-4

وقياس،(الحملي)وهوتداخلقياس:ثلاثة-صورتهباعتبار-القياسأصناف

المبحثهذامنالثالثالمطلبفيمواضعهفيفسيأتيوتقضهكلامهمبهتقذماوأما(1)

.-للهاءشاإن-
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وهووالترديد،التقسيم)وهوتعاندوقياس،(المتصلالشرطي)وهوتلازم

.(المنفصلالشرطي

فإنهمآخر،حكمفلهالتمثيلقياسوأما،الشمولقياسفيكلهوهذا-5

بأحدوالاستدلال،الشمولقياسهوالجزئيعلىبالكليالاستدلال:قالوا

التمثيل.قياسهوالآخرعلالجزئين

قياسوأما،اليقينيفيدالذيهو(الشمول)قياسقياسهمجعلوا-6

الظن.يفيدفإنماالتمثيل

حقيقةهو:الأصولأهلمنطائفةفقالت:القياسمسمىفيالناستنازع-7

محمدوأبيالغزاليحامدكأبي-الشمولقياسفيمجاز،التمثيلقياسفي

مجاز،الشمولفيحقيقة؟بالعكسهوبل:طائفةوقالت.-وغيرهماالمقدسي

فيهما،حقيقةهوبلالعلماء:جمهوروقال.-وغيرهحزمكابن-التمثيلفي

وأصولالدينأصولفيتكلممنر!كأقولوهذاجميعا،يتناولهماالعقليوالقياس

العقلية.العلوموأنواعالفقه

العامالمعنىإلىالمعينمنالذهنانتقالهو:الشمولقياستعريف-8

بأن،الكليالمشتركيلزمبماعليهوالحكمولغيرهلهالمتناولالكليالمشترك

منانتقالفهو،(المعين)وهوالأولالملزومإلىاللازمالكليذلكمنينتقل
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للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

منثمكلي،إلىجزئيمنالخاصإلىالعامذلكمنانتقالثم،عامإلىخاص

.(1)الكليبذلكعليهفيحكم؟الأولالجزئيإلىالكليذلك

معينحكمإلىمعينحكممنالذهنانتقالهو:التمثيلقياستعريف-9

المشتركذلكيلزمالحكمذلكلأن؟الكليالمشتركالمعنىذلكفيلاشتراكهما

لازمهماإلىينتقلثم،(والفرعالأصل)وهماأولأالمعينينيتصورفهنا،(2)...الكلي

.(3)(الحكم)وهواللازملازمإلىثم،(المشترك)وهو

اللهأسماءبابفيوالبدعةالأهواءأهلأضلالذيهوالعقليالقياسوهذا

الدين:أبوابمنوغيرهوصفاته

استدلوالأنهمإلاخلقهبصفاتاللهصفاتمثلواماالتمثيلأهلفإن-

الغيبمنكيفيتهاتعذالتي-تعالىاللهصفاتقاسواأنهموذلك،الدليلبهذا

المخلوقين.صفاتمنيشاهدونهبما-بهالثهاستأثرالذي

لفظةفيهمستعملأفأكثر،مقدمتينمنمركبأكانماهو:":مهديبنفالحالشيخقالط(1)

مئصفالمخلوق":قولهم:الصفاتنفاةكلامفيومثاله.الشمولعلالدالة)كل(

هذافييدخللئلااللهصفاتفنقوا،"جسمفهوبالصفاتمتصفوكل،بالصفات

.(012):صالتدمريةالرسالةشرحالمهديةالتحفة"للمخلوقمثلأفيكونالعموم

الوصفبجامعالحكمفيبالأصلالفرعإلحاقهو:":مهديبنفالحالشيخقال(2)

قياسأجسمألكانبالصفاتمتصفأاللهكانلو:النفاةقولفيومثالهبينهما،المشترك

الخالقلاشتراك؟بالمماثلةوحكموا،المخلوقعلىالخالققاسوافقد،المخلوقعلى

التدمريةالرسالةشرحالمهديةالتحفة"بالصفاتمتصفمنهماكلأأنفيوالمخلوق

.(021-911):ص

.(112-6،611-4):صالمنطقيينعلالردانظر:(3)
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استدلوالأنهمإلاوصفاتهالثهأسماءحقائقنفيفيوقعواماالتعطيلوأهل-

أثبتوهالوأنهمتوفمواالثهصفاتسمعوالماأنهموذلكأيضأ،الدليلبهذا

التعطيل.إلىذلكمنففزوا،بخلقهاللهتشبيهفيلوقعوا

بهذااستدلوالأنهمإلافيهوقعواماالبدعيأوالشركيالتوشلوأهل-

ملوكأنفكما،ملكهمفيبالمخلوقينملكهفياللهقاسواأنهموذلك،الدليل

؟الحاجاتلقضاءمنهموالمقزبينبحاشيتهمإليهمئتوشلالمخلوقينالأرض

.عبادهمنبالصالحينإليهيتوشل-زعمهمفي-اللهفكذلك

القرنبدايةمنذوجدالاعتقادأبوابفيالقياسمنالنوعبهذاوالاستدلال

:الهجريالثالث

،؟موسىكلمالذيهويذتر:الذيهذا:لهمفقلنا"أحمد:الإمامقال-

الثهعنوالجوارح،بجارحةإلايكونلاالكلاملأنيكقم؟ولايتكلملمقالوا:

يعلمولا،لتهتعظيماالناسأشدمنأنهميظنقولهمالجاهلسمعفإذا.منفية

فريةإلاقولهميقولونلاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهميعودإنماأنهم

.(؟)"الثهفي

التشيعوفيالإيمانفيتكلمواالنالسأنالمعارضفادعى":الدارميوقال-

خلقجميعإذ؟الصوابغيرالتوحيدفييتأولأنلأحديجوزولا،ونحوهوالقدر

والسمع،بالعينوالبصروالذوقوالشماللمس:الخمسبالحواسيدركالله

.(2)"الخمسهذهمنبشيءيدزكلا-المعارضبزعم-والله

.(22-12):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(1/521)المريسيعلىالدارمينقض(2)
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للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

تشبيهعنالبيانفي-بعفالعلماءقال":الأصبهانيالسنةقواموقال-

:-بمشبهةليسواالحديثأصحابوأن،مذهبهميذهبومنوالجهميةالمعتزلة

الحكيملأنعليها،يعاقبهمثملعبادهالمعاصييشاءلاتعالىالثهإنقالوا)1(:

مخلوقوكل،الظلمبابفيداخلهذاولأنهذا،يجؤزلاالمخلوقينمنالعاقل

ويشبهون،المخلوقأمرعلىتعالىالثهأمرفيقيسونظالمأ.سميهذامثلأتى

ويشبهون،المخلوقأمرتعالىاللهإن:قالمنقول)وكذلك.بالمخلوقالله

.(2)(بالمخلوقالله

رازقأ؟يسمىلاوالرازقخالقأ،يسمىلاالخالقإن:قالمنقولوكذلك

العقللأنهذاقلناإنما:وقالوا،والرزقالخلقمنهويحصلويرزقيخلقحتى

عنخلاإذابالفعليتحلىأوفاعلبأنهأحديتسمىأنينكرانوالمشاهدة

والرازقبالخالقيتصفلاتعالىاللهأنصحهذاصح!اذا،الحالفيالفعل

الخالقإن:ويقولونبه،ويشبهونهبالمخلوقالخالقفيقيسون.ويرزقيخلقلمما

وإذا،للذاتصفاتلاللفعلصفاتتعالىاللهصفاتمنوأشباههماوالرازق

يصحإنماوهذا.الفعليحصلحتىالصفةتحصللمبصفةموصوفأالفعلكان

.(3)"المخلوقفعليشبهلاالخالقوفعل،الخالقفعلفيلا،المخلوقفعلفي

وافقهم.ومنوالمعتزلةالجهمية:يعني(1)

.زائدةوأظنها،الأصلفيكذا(2)

.(326-1/325)المحجةبيانفيالحجة(3)
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الحالثالمسلك

متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال

:نوعانالألفاظأنيعلمأنالكليةالأصولمن"

ذلك،بموجبيقرأنمؤمنكلعلىفيجب:والسنةالكتاببهجاءنوع-1

وأاللهأثبتهالذيفاللفظ،ورسولهاللهنفاهماوينفي،ورسولهالثهأثبتهمافيثبت

ومن،حرمةلهاالشرعيةوالألفاظ،السبيليهديوهوالحقيقولاللهفإننفاه

المعاني،مننفاهماوينفيأثبفماليثبتبهارسولهمرادعنيبحثأنالعلمتمام

إذاثموأمر،أوجبماكلفيونطيعهأخبر،ماكلفينصدقهأنعلينايجبفإنه

!تزقي:تعالىقالوقد،والإيمانالعلمزيادةمنذلككانذلكتفصيلعرفنا

.111:المجادلةأ(آلعقؤدرخمتيأوتوأوآلذينمنكتمءامنوأأللإيمتأدته

نفيهاعلىالسلفاتفقولا،والسنةالكتابفيليستالتيالألفاظوأما-2

،مرادهعنيستفسرحتىأثبتهاأونفاهامنيوافقأنأحدعلىليسفهذه:إثباتهاأو

الرسولخبريخالفمعنىبهاأرادوان،بهأقرالرسولخبريوافقمعنىبهاأرادفإن

بغيرهاعبرإجمالأواشتباهألفاظهفيكانإن:المعانيتلكعنالتعبيرثم.أنكره

.(1)"الشرعيبالوجهالحقتعريفيحصلبحيثبها،مرادهبينأو

الباطلأهلصفاتمنهما-ذميمتينصفتينعنسبحانهاللهنهىوقد

ؤلاتفبسوأ!:فقال،وكتمانهبالباطلالحقثئسوهما:،-اليهودمنوالهوى

.(411-21/131)الفتاوىمجموع(1)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

آلحئئتثب!ولمحتلتمآتكتف!تأفل!24:العقرة9(تققؤنوآنتئمآلحقؤتكنهوأبآلعالليلحفأ

يتعمدهكانعماسبحانهفنهى،17؟:عمرانآل9(آل!ؤآشرتغتهونؤتكنمونبآلنل!

الباطل،!اظهارهمالحقوكتمانهم،بهوتمويههبالباطلالحقخلط:مناليهود

الحقولبس،(1)هبوالتصريحالحقبإظهاروأمرهممعآالشيئينعنفنهاهم

وهو،التلبيس:ومنهبالآخر...،أحدهمايلتبسحتىبهخلطه"هو:بالباطل

وتغطيه؟تخالطهفضةتلبسهالنحاسمنالمغشولشلأن؟الغشوهو،التدليس

فالظاهر،الحقصورةفيالباطلأظهرقديكونبالباطلالحقلبسإذاكذلك

.(2)"باطلوالباطنحق

ماهنامنهايعنينا،عديدةصورلهأمرهيلتبسحتىبالباطلالحقوخلط

المبتدعةالألفاظإطلاقمنيمنعونكانواالكبارالأئمة"أنوهو:،المقاميناسب

الاشتباهمنتوقعهمامع،بالباطلالحقلبسمنفيهالماالمشتبهةالمجملة

فإنمعانيها،بتنتالتيوالألفاظالمأثورةالألفاظبخلاف،والفتنةوالاختلاف

يروىكما،المعرفةبهحصلتمعروفاكانوما،الألفةبهحصلتمأثوراكانما

كثرتالآثارقلتوإذاالجفاء،ظهرالعلمقلإذا":قالأنهزخةلئهمالكعن

ولهذاوالأهواء،الجفاءظهرمعقولامعناهولامنقولااللفظيكنلمفإذا،"الأهواء

معناهايعرفونلاأهواءلأجلقوماويبغضونقومايحبونكثيرينقوماتجد

نقلامنقولةتكونأنغيرمنيعادونأوإطلاقهاعلىيوالونبلدليلها،ولا

معناهايعقلونهميكونواأنغيرومن،الأمةوسلف!ىالنبيعنع!حيحا

.(901-1/081)العظيمالقرآنتفسير،(568-1/567)البيانجامعانظر:(1)

.(512-1/902)لتعارضادرء(2)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلجيلأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

منصوصةليستأقوالإطلاقهذا:وسببومقتضاها،لازمهايعرفونولا

.(1)العليهاويعادىويوالىإليهايدعىمذاهبوجعلها

استعمال:بالعقلالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلمسالكأعظمومن

أحمدالإمامعليهنصقماوهذا،متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفافي

وتلويحأ:تصريحأ

العلمأهلمنبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذيدتهالحمد":فقال

وانتحالالغالينتحريفالثهكتابعنينفون،...الهدىإلىضلمنيدعون

الفتنة،عقالوأطلقوا،البدعةألويةعقدواالذينالجاهلينوتأويلالمبطلين

،الكتابمفارقةعلىمجمعون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم

،الكلاممنبالمتشابهيتكلمونعلم،بغيراللهكتابوفياللهوفياللهعلىيقولون

.(2)"المضلينفتنمنبالتهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسجهالويخدعون

الناسجهالويخدعون،الكلاممنبالمتشابهيتكلمون":قوله:هناوالمقصود"

هوالناسجهالبهيخدعونالذيالمتشابهالكلاموهذا،"عليهميشبهونبما

عالكتابنصوبهايعارضونالتيالمجملةالمتشابهةالألفاظيتضمنالذي

.(3)"والسنة

يتكلملم:قالوا،؟موسىكلمالذيهويذتر:الذيهذا:لهمفقلنا":وقال

سمعفإذا.منفيةاللهعنوالجوارح،بجارحةلاإيكونلاالكلاملأن؟يكقمولا

.(272-1/271)التعارضدرء(1)

.(6):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

.(1/221)التعارضدرء(3)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

يعودإنماأنهميعلمولا،لتهتعظيماالناسأشدمنأنهميظنقولهمالجاهل

.(1)املالثهفيفريةإلاقولهميقولونلاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهم

:قالخلقهمعأنهاللهعلىادعىبماالجهميعلىالحجةظهرتفلما":وقال

مباين؟غيركانإذافقلنا؟منه،مباينولالشيءمماسغيرشيءكلفيهو

لشيءمماسغيرشيءكلفييكونفكيفقلنا:لا،:قالمماس؟،هوأليس

بهذهالناسجهالفيخدعكيف،بلا:فقالالجوابيحسنفلم،؟مباينولا

منوهو-آخرأمراادعىالجهمإنثم":وقال.(2)"عليهموموهالكلمة

أمراالقرآنفيفادعى،؟اللهغيرأوالثهأهو:القرآنعنأخبرونا:فقال-المحال

نأمنلهبدفلا؟اللهغيرأوالثههو:القرآنعنالجاهلسئلفإذا،الناسيوهم

غيرهو:قالوإن.كفرت:الجهميلهقال؟اللههو:قالفإن،القولينبأحديقول

منالجاهلنفسفيفيقعمخلوقا؟،اللهغيريكونلافقي،صدقت:قال؟الله

.(3)"المغاليطمنالجهميمنالمسألةوهذه،الجهميقولإلىبهيميلماذلك

إلىوأشارو)غير(،كيف(و)بلا()الجوارح:ألفاظاستعمالهمإلىرخةلئهفنته

الحق.بلباسللباطلوإظهاروتلبي!ييوتمويه!اجمالياشتباهمنفيهاما

بالعقل،استدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلعامةفيهيشتركالمسلكوهذا

يسمونهبماوالسنةالكتابيعارضونالذين":تيميةابنالإسلامشيخقال

علىذلكفيأمرهميبنونإنماذلكونحووالفلسفياتالكلامياتمنعقليات

.(12):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(14):صالسابقالمصدر(2)

.(42)عرر:السابقالمصدر(3)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

لفظاالاشتباهمنفيهاماويكون،متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةأقوال

الباطلمنفيهامايقبلالحقمنفيهافبما،وباطللحقتناولهايوجبومع!ى

صالأنبياءنصوالباطلمنفيهابمايعارضونثم،والالتباسالاشتباهلأجل

قبلنا،الأمممنضلمنضلالمنشأوهذا،-عليهموسلامهاللهصلوات-

قبلت،وماوبانتلظهرتمحضاباطلاكانتلوالبدعةفإن؟البدعمنشأوهو

تناقفلاالسنةفإن،للسنةموافقةلكانتفيهشوبلامحضاحقاكانتولو

والبدع":وقال.(1)"وباطلحقعلىتشتملالبدعةولكن،فيهباطللامحضاحقا

وفلسفياتوعقلياتكلامياتأهلهايسميهاالتيوالسنةالكتاببهايعازضالتي

بباطلحقلبسعلىتشتملأنبدلا؟ذلكوغيروحقائقووجدياتذوقياتأو

وهوإلامبتدعاقطتجدفلا،تأملهمنيعرفهموجودأمروهذاحق،وكتمان

والتحدثوروايتهاإظهارهاويبغضويبغضهاتخالفهعالتيالنصوكتمانيحب

لهعلابدالنصوبهيعارضالذيقولهإنثم،...ذلكيفعلويبغفمنبها

.(2)ادالمتشابهةالمجملةالألفاظمنيقولهمابسبببباطلحقافيهيلبسأن

وقد":-بالعقليستدلمنأشهرهمالذينالصفاتنفاةبخصوعر-وقال

وجهعلىالأدلةتلكومقدماتالنفاةأدلةعلىالكلامالموضعهذاغيرفيبسط

،شرعولاسديدرأيولاسمعولاعقللانفيهمعلىمعهمليس،...التفصيل

يظنونهامسلمةمقدماتعندهمالشبهاتتلكصارتوقد،...شبهاتمعهمبل

،والاشتباهالاشتراكمنفيهالمامسلماتهي!انمابرهانيات،أوعقليات

.(901-1/851)رضلتعاادرء(1)

.(1/1/122)بقلساارلمصدا(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافي:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يضلماوالالتباسالإجمالمنفيهامشتبهةألفاظوفيهاإلامقدمةلهمتجدفلا

.(1)"الناسمنيفلمنبها

والبدعةالأهواءأهليستعملهاالتيالمحتملةالمجملةالمشتبهةوالألفاظ

فمنها:،أنواع

لكن،الناسوكلاموالسنةالكتابفيمستعملةموجودةتكونألفاظ-1

أخرمعانيبهاهمفيقصدونبها،همقصدوهاالتيالمعانيغيرأخربمعاني

المسلمينلغةفي()العقللفظفإن،()العقل:كلفظ،والإجمالالاشتباهفيحصل

يكونقوةوإماعقلا(،،يعقل)عقل،مصدرمسمىإما:غزضعلىيدلإنما

جوهرابذلكيريدمنالفلاسفةمنالأهواءأهلومن،الغريزةوهي،العقلبها

.(2)بنفسهقائمامجردا

.(11-1/01)الجهميةتلبيسبيان(1)

يحملثمعقلابنفسهالقائمالجوهريسميأنلأحدفليس":الإسلامشيخقال(2)

والمسلمينوو!مت!النبيلغةيعرفلمنبالاضطرارومعلوم،هي!جت!النبيكلامعليه

مرادهذافليس،العقلاسمفيهي!هي!النبيمرادهوليسهذاأنبلغفيتكلمونالذين

نأإلى"...وخطابهمالمسلميناستعمالفيذلكيوجدولاالعقلباسمالمسلمين

قائمجوهرعنبهيعترلاالعقللفظأن:المقامهذافيالمقصودأنواعلم":قال

وسائروالتابعينوأصحابه!شوواللهرسولعبارةفيغيرهولاملكعنلابنفسه

علىالعقللفظفيهالمذكوركلامهممنشيءيحملأنيجوزفلا،المسلمينعلماء

.(89-2/88)المرتادبغيةلما.ذلكونحوالعشرةبالعقولالمتفلسفةهؤلاءمراد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجص!نميول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ليستأخرىبعباراتالقرآنأثبتهاالتيالمعانيعنبهاعبرواألفاظ-2

مماالعباراتتلكفليستآخر،بمعنىالقرآنفيجاءتوربما،القرآنفي

القرآنبهانزلالتيالعربلغةفيالمعروفمعناهايكونقدبل،القرآنأثبته

معانيعلىالعباراتبتلكاصطلحواوهم،والعقلالشرعنفاهباطلأمنتفيأ

باطل،علىالعربلغةفيتدللمنفيهاأطلقواإذافتبقى،العربلغةفيمعانيهاغير

قالوا:العرببلغةخاطبهمفمن،باطلعلىالخاصاصطلاحهمفيتدلولكن

ماقالأنهعنهيظهرونأخذواباصطلاحهمخاطبهمومنمرادنا،يفهملمإنه

وهذا،مشتبهةمجملةالألفاظتلككونجهةمنهذاوكان،القرآنيخالف

ونحوها)1(.(و)الجسمو)الجوهر(()الحدوث:لفظمثل

المسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلوكأسبابالقيمابنالإمامويصؤر

ضعفاءعقولبهاسحرواطريقاسلكواللوحيمعارضتهمفيهؤلاءإن":فيقول

مثلذلكفيفأصابهمحق،أنهاإليهموخيلعليهمفشبهت،وبصائرهمالناس

أنهالناظرينأبصارإلىخيلبماموسىعصىعارضواحينالسحرةأصابما

لغاتفيتحتملمشتبهةمعانيتحتهامجملةألفاظإلىعمدواهؤلاءفإنحق،

الأمم،لغاتفيمنهاالمفهومغيرالمعانيمنفيهاوأدخلوا،متعددةمعانيالأمم

وأطالواوقدروافيهففكروابعف،علىبعضهبنواطويلاتأليفاوألفوهاركبوهاثم

نأريبولا،يفهمهلممننفوسفيوهولوهقولهمعظمواثموالتقدير،التفكير

دخلفإذا،المشتبهةوالمعانيالمجملةالألفاظمنفيهلماوغموضادقةفيه

له:قالواعليهميعترضفأخذفطرتهعنهتنفرمامنهموسمعالطالبمعهم

.(927-3/925)المرسلةالصواعق،(224-1/222)التعارضدرءانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفيط

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

تطاولعلىالأذهانصقلتهقدأمروهذا،لكيصلحلاوهذاهذا،تفهملاأنت

والتحاكم.التخاصمعندإليهوفزعت،والتسليمبالقبولالعقولوتلقف،الأزمان

قبلالأمورتلكتسليمعلىيحملهاوالإلفةالحميةمنالنفوسفيمافيبقى

والعقل،العلمنقصإلىينسبوهأنخشيةعليهاالاعتراضتركوعلىتحقيقها،

التزامأنويرىالتزامها،منبدايجدلملوازمهاجاءتفإذا،مسلمةفيأخذها

ضلالأصلفهذاوإبطالها.القواعدتلكفيالقدحهمنعليهأهوناللوازمتلك

كشفيريدمنعلىفالواجب،...المعقولاتفيوالبحثالنظرأهلمنضلمن

ويعرفمعناهيتبينحتىمجمللفظعلىيوافقهملاأنوأمثالهمهؤلاءضلال

محلعلىفيهوالإثباتالنفييتواردمعقولمعنىفيالكلامفيكون،مقصوده

والدينوالعقلالشرعفينافعوهذا،المعنىمشتبهمجمللفظفيلاواحد،

.(1)"التوفيقوبالثهوالدنيا

!ح!!!!اكع

.(996-3/995)المرسلةالصواعق(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةاث!هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الرابعالمسلك

قطعيةالعقليةالدلائلوأنظتية،الغقليةالدلائلأندعوى

صحابته!عظفتلفاه،وبئففبفغه!وو،محمدرسولهعلكتابهالثهأنزل

والعمل،والعلمالإيمانمفمستفيدينوالشفاء،والبيانوالنورالهدىأنهمعتقدين

فصاحفوأن،الدينهوعليهدذماوأن،الحقهوفيهجاءمابأنقاطعين

آية.أعظموبيانهوضوحهوأن،والنهايةالغايةهيوبلاغته

والسنةالكتابعليهدذبمايسقموالملماوالبدعةالأهواءأهللكن

فيوعقولهموأفكارهمآراءهموأعملوا،الأمةوسلفالصحابةعليهوكان

اشتطمنمنهماشتطوبرهانآ؟حجةواتخذوها،دليلولاهدىبغيراللهدين

الكتابفيجاءتالتيالأدلةأنفزعمواغلؤهم؟فيوأغرقوا،بدعتهمفي

قطعية،دلالتهابعقولهمابتدعوهاالتيأدلتهموأن،لفظيةدلالتهاوالسنة

منأنواعفيبهيميزونذكاءنوعلهمأقوامابأنبذلكالشبهةعظمت"!انما

فخاضوا،العلومبتلككخبرتهمالإلهيةبالأمورخبرةلهمتكنولم،العلوم

المقلدونوظن،العلومتلكفيبرزواكمافيهايبرزونأنهموظنوا،بعقولهمفيها

!اساءةإليهاوالدعوةاعتقادهامقلدهموظنظنهممنفركبأيضا،ذلكلهم

وقعدوا،لهافقامواطريقها،فيعواقفةالنصورأواإنهمثمخالفها،بماالظن

تكلممننسبواوتارة،بالتأويلعليهاسطوافتارةواجتهدوا،دفعهافيوتجذوا

مقاملاوقالوا:والأعجاز،منهاالصدورفيبجهدهمووقفوا،التخييلقصدإلىبها

قالوا:وتارةالمجاز،سبيلفعلىبدلاكانوإنعلينالكعبورولاعندنالك
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

متواتراخبراأوقرآناكانوإن،العلميةالمسائلمنوالمسألةآحادأخبارهذه

الظنإفادةوغايتها،واليقينالعلمإفادةعنمعزولةلفظيةأدلةتلكقالوا:

.(1)امل...والتخمين

قبلالإسلامفرقمنأحديعزفلا":بالعقلالاستدلالفيالمسلكوهذا

بل،مثلهوأحكمهبنيانهوشيدوقررهالطاغوتهذاوضع(2)الخطيبابن

وأنالقانونهذابفساديقولونوغيرهموالخوارجوالشيعةوالأشعريةالمعتزلة

صاحبيوافقونالطوائفبعفهذهكان!ان،ورسولهاللهكلاممنيستفاداليقين

مناليقينيحصللاإنهقطمنهمأحديقلفلم،بعفالمواضعفيالقانونهذا

.(3)"البتةورسولهالثهكلام

الفرقإحدىعننقلالمعتزليالجبارعبدالقاضيأن:ذلكيؤكدومما

محتملة،الألفاظفإنبه؟المرادمعرفةيمكنلامماالقرآنإن"قولها:المتقدمة

يرادأنيجوزكما،عالخصوبهيرادأنويجوزإلاالألفاظمنلفظمنفما

للعامالمميزةالقرينةوننتظرنتوقفأنبدفلاهكذاهذاكان!اذا،العمومبه

الوقف،أصحاب:الفرقةهذهوسمى،(4)"العامعمنوالخا،صالخامن

عليهم.رذثم

:عالإسلاميةالجيوشاجتماعوانظر:.(1831-3/1821)المرسلةالصواعق(1)

(29-.3).

.(ـه606)سنةالمتوفى،الرازيعمربنمحمداللهعبدأبوهو(2)

.(2/546)المرسلةالصواعق(3)

.(406):صالخمسةالأصولشرح(4)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

يفيدلااللفظيالدليل:مسألة":قولههوالرازيوضعهالذيوالقانون

وصحة،الألفاظتلكمفرداترواةعصمة:عشرةأمورتيقنعندإلااليقين

بالأشخاصوالتخصيصوالمجاز،،الاشتراكوعدموتصريفها،إعرابها،

الذيالعقليالمعارضوعدموالتأخير،والتقديمالإضماروعدم،والأزمنة

المستلزمالعقلفيالقدحيقتضيالعقلعلىالنقلترجيحإذ،لرجحكانلو

.(؟)"بالنتيجةبالكفماظنيأالمنتجكانوإذا.إليهلافتقاره؟النقلفيللقدح

،اللغاتنقل:علىمتوقفةلأنها؟قطعيةتكونلااللفظيةالدلائلإن":وقوله

والتخصيصوالمجازالاشتراكعدموعلى،والصرفالنحووجوهونقل

المقدماتهذهمنواحدوكل.والعقليالنقليالمعارضوعدموالإضمار،

منشيئأأنفثبتمظنونأ،يكونأنأولىالمظنونعلىوالوقوف،مظنونة

.(2)"قطعيأيكونأنيمكنلااللفظيةالدلائل

والبدعةالأهواءأهلبهايستدل!التيالمسالكأهممنصارالقانونوهذا

الفاسدالتأويلأسبابأهممنجعلهالقيمابنإنحتى،بالعقلالاستدلالفي

التيالأربعةالطواغيتمنوجعلهطاغوتآ،وسماه،(3)والسنةعالكتابلنصو

ومحوا،القرآنحرمةبهاوانتهكوا،الدينمعاقلالباطلالتأويلأصحاببهاهدم

رسومه،محتالتيوهي،فعلتمابالإسلامفعلتوالتي،الإيمانرسومبها

،القلوبمنالنصوصحرمةوأسقطت،قواعدهوهدمت،معالمهوأزالت

.(421):صوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل(1)

.(182):صالتقديسأساس(2)

.(154-2/054)المرسلةالصواعق(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

المجانيقأحدجعلهكماوملحد)1(،زنديقلكلفيهاالطعنطريقونهجت

.(2)الوحيحصونعلئضبتالتيالأربعة

!ح!!!!اكع

.(633-2/632)المرسلةالصواعق(1)

.(3/3901)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الخامسالمسلك

العقليةوالدلائلالغقليةالدلائلبيناتعارضوجوددعوى

،138:الأنعام1(لثئئصيمنآثيهتففيتاقرظتا!:تعالىبقولهالصحيحالإيمانإن

،189:النحلأ(لئئييينوبشرك!ؤالذىورخمةلتئءليئلجتتاتيهتنتآغقت!ؤترئآ:وقوله

؟!44:النحلأ(تشفتهروئوتغتهئمإتيهئمنننذقافاش!تينآلذتحروآنرئتآإلك!:وقوله

التيوالعقليةالنقليةالدلائلجميععلوالسنةالكتابباشتمالالإيمانيقتضي

وأن،ومعاملةوسلوكأوأحكامأعقيدةدينهمأمورفيوتنفعهمالعبادإليهيحتاج

الاستدلالطريقةوفيدلالتهاوفينفسهافيصحيحةكانتمامتىالدلائلهذه

الدلائللأن؟الأحوالمنحاليبأيتعارضبينهايحصلأنيمكنلافإنهبها

.تتعارضولاوتتفق،تختلفولاتأتلفالصحيحة

بعدهم.منوالأئمةوالسلفالصحابةكانهذاوعلى

الصحيحةالمنزلةعنعقولهمرفعوالمافإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

والسنةالكتابمنهدىدونالدينفهمفيعليهاواعتمدواإياها،اللهأنزلهاالتي

العقليةللدلائليهتدواولم،الصالحوالسلفالصحابةعليهكانماواتباع

الآراءمنعقولهمأنتجتهماجعلوا؟والسنةالكتابعليهاشتملالتيالصحيحة

الشك،ولاالخطأيحتمللاالذيبهالمقطوعاليقينهووالدلائلوالمذاهب

ازدادثمظنيآ،محتملأالنقلعليهدذما-المقابلفي-جعلوامنمنهمثم

وجودإمكانوهو:آخر،ضلالأالضلالهذاعلىفركبواذلكفيغلوآبعفهم

حقيقة.ذلكبوجودصزحوابل،العقليةوالدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارض
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

جاءالذيالحقعنوالبدعةالأهواءأهلبهخرجماأعظممنأنيبيرزفهذا

أنتجتهمااتباعهم:والأئمةوالسلفالصحابةعليهوكانوالسنةالكتاببه

عليهااشتملالتيالدلائلوبينبينهمعارضةنوغوجعلهم،وأهواؤهمعقولهم

الأمة.وسلفالصحابةوفهمهاوالسنةالكتاب

قاصرآ،خاطئأفهمآالنصوصفهموا:والقدريةوالشيعةوالمرجئةفالخوارج

النصوعدلائلفينظرواثم،مذهبهموأصولعقائدهمالفهمذلكعلىوبنوا

ومذهبهم،وأصولهمفهمهمتخالفأنهافرأواالصحابةعليهكانوماالأخرى

عقولهم.أنتجتهلمامعارضةفجعلوها

الاعتمادفيقبلهمممنغلوأأشذكانوافإنهم:والمعتزلةالجهميةوأما

للنصوصخاطئفهمعلىوليسعقولهمعلىدينهمأصولفبنوا،العقلعلى

توزنالذيالميزانهيعقولهموجعلوا،البدعأهلمنسبقهممنكانكما

والسنةالكتابمنالنقليةالدلائلبهتوزنبل،والأعمالوالأقوالالعقائدبه

والدلائلالعقليةالدلائلبينالتعارضلوجودنطرمنأؤلفكانوا،والإجماع

ومصئفاتهم)1(.ومناظراتهمأقوالهمخلالمنالنقلية

ولايتكلملم":الكلامصفةفيقولهمعنهمأحمدالإمامنقلفالجهمية:

فجعلوا.(2)"منفيةاللهعنوالجوارح،بجارحةإلايكونلاالكلاملأنيكقم؟

عليهدلتلمامعايىضآالتشبيهيستلزمالصفاتإثباتكونمنعقولهمأنتجته

تعالى.دتهالكلامصفةإثباتصمنالنصو

.(109/2)السنةمنهاج،(8/24)(1/242،276)التعارضدرء)1(انظر:

.(22-12):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلمندكج:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بعضهم:وقال":فقالالفاسدلمنهجهمتأصيلهمعنهمالدارميالإمامونقل

.(1)"تقبلونالثهكتابولاأجل،:قلتبها،نحتجولاالاثارهذهنقبللاإنا

دلائلفجعلوا.(2)"بالمعقولنقولبللا،:منهمقائلفقال":قالأنإلى

النقلية.الدلائلمقابلةفيمعقولهم

معارضةالنقليةالدلائلعبيدبنعمروورأشهممقذكهمجعل:والمعتزلة

يجقعأحدكمإن":الصحيحالحديثلهذيمرحين-فقال،عقلهعليهدذلما

بأربعملكأإليهالثهيبعثثم:آخرهوفي،الحديث..يومآ.أربعينأمهبطنفي

الأعمشسمعتلو":-(3)"سعيدأووشقتيورزقهوأجلهعمله:فيكتب،كلمات

ابنسمعتولو،صدقتهلماوهببنزيدمنسمعفولو،لكذبتههذايقول

ولو،لرددتههذايقول!اللهرسولسمعتولو،قبلتهمايقولهمسعود

.(4)"ميثاقناأخذتهذاعلىليس:لقلتهذايقولالثهسمعت

،العقولأدلةإلىفيهفالمرجعالتوحيدأما":البصريالحسينأبووقال

نأرامومن،وجههمناعتقدهقدوأنهبهالظنإحسانعليناوجبأظهرهفمن

.(5)"الأخبارطريقةوليسالعقليةبأدلتهبالاستدلالذلكأمكنهالتوحيديعرف

.(1/126)المريسيعلنقفالدارمي(1)

.(1/271)السابقالمصدر(2)

رقم(4/2536)ومسلم،(3036)رقم(3/1174)البخاريأخرجهعلإ:متفق(3)

(2643).

.(3/278)للذهبيالاعتدالميزان(4)

.(2/112)الفقهأصولفيالمعتمد(5)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةايأهواءأهلاستدلال

والدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارضوجودفيالجهميةطريقةوعلى

:الأشاعرةسارالعقلية

إسنادها،صخمتىالآحادأخبار":البغداديالقاهرعبدمنصورأبوفقال

.(1)"العلمدونبهاللعملموجبةكانت؟العقلفيمستحيلةغيرمتونهاوكانت

وجبلهمجؤزأالعقلكانفإنينطر:السمعبهوردماوكل":الغزاليوقال

.(2)"لهالسمعتأويلفيجبباستحالتهالعقلقضىماوأما،...بهالتصديق

فوضع،الرازيعمربنمحمداللهعبدأبوزمانهفيالأشاعرةإمامجاءثم

النقليةالدلائلبينالتعارضوجوداذعاءفيبعدهلمنطاغوتأصارقانونألذلك

شيءثبوتعلىقامتإذاالعقليةالدلائلأناعلم":فقال،العقليةوالدلائل

أحدمنالحاليخلولافهناكذلك؟بخلافظاهرهايشيرنقليةأدلةوجدناثم

.(3)"...أربعةأمور

الدلائليلإفادةشرطآوتحفقهاوجودهاجعلالتيالعشرةالأمورفي-وقال

.(4)"العقليالمعارضوعدم":-اليقينالنقلية

العقليةبالدلائلمعازضةكانتلماولكنها،كثيرةالتشبيهآياتإن":وقال

.(5)"..ظواهرها.عنصرفهاأوجبناجرملا

.(12):صالدينأصول(1)

.(232):عالاعتقادفيالاقتصاد(2)

.(173-172):صالتقديسأساس(3)

.(241):صوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل(4)

.(1/337)العاليةالمطالب(5)
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نقضفيةش!لاأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

السادسالمسلك

الصقليةالدلائلعلىالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى

بينهماالضعارضوجودعند

المسلكينإنبل،السابقينللمسلكينوالخاتمةالتتقةهوالمسلكهذايعذ

الحقيقة-في-المسلكفهذاله،وتمهيدومقذمةتوطئةهماإنماالسابقين

وتنظيرأوتقريرأعلمأإليهالوصولوالبدعةالأهواءأهلأرادالتيالغايةهو

يقزرونهصارواأنهمحتى،-وتنفيذآوتطبيقآعملأعليهيتفقونكانوا!ان-

لكنذكروهماربماأوالسابقينالمسلكينيذكرواأندونابتداءبهويستدلون

فحسب.والإشارةوالتذكيرالإيرادسبيلعلى

علىيجتمعون-وبدعهمفرقهماختلافعلى-والبدعةالأهواءفأهل

والسنةالكتابالنقليةالثلاثةالأصولعلىعليهودتتبعقولهمفهموهماتقديم

أصولهاقذمتإلافرقةمنفما،-ذلكفيبينهمتفاولمحبعلى-والإجماع

نصوعمنويعارضهايخالفهاأنهيرونماعلىعقولهاأنتجتهاالتيوقواعدها

السابق،المسلكفيويبتنهلذلكيشهدماتقذموقدوالأثر،والسنةالكتاب

عليهودتتبعقولهمفهموهماأناعتقادهممنذلكتضمتهلماإلاذلكوما

محتجلفهووالإجماعالنصو!عليهدتتماوأن،واليقينوالقطعالحقهو

عقولهم.عليهدتتضلماومعاريقينيولابقطعيليس

الكفيالقانونوضعفيوالسبقالتقذمصاحبهوالرازيكانوكما

المسلك:هذاقانونوضعفيكذلككانفقد؟السابقينللمسلكين
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

أدلةوجدناثمشيءثبوتعلىقامتإذاالعقليةالدلائلأناعلم":فقال

أربعة:أمورأحدمنالحاليخلولافهناك؟ذلكبخلافظاهرهايشيرنقلية

.محالوهوالنقيفمين،تصديقفيلزم:والنقلالعقلمقتضىيصذقأنإما

العقلية.الظواهروتصذق،النقليةالظواهرتكذبأن!اما

باطل؟وذلك،العقليةالظواهرتكذب،النقليةالظواهرتصذقأن!اما

العقليةبالدلائلعرفناإذاإلاالنقليةالظواهرصحةنعرفأنيمكننالالأنه

وظهور!ىالرسولصدقعلىالمعجزةدلالةوكيفيةوصفاتهالصانعإثبات

.!محمديدعلىالمعجزات

مقبولغيرمتهمأالعقلصارالقطعيةالعقليةالدلائلفيالقدحصارولو

،الأصولهذهفيالقولمقبوليكونأنعنلخرجكذلككانولو،القول

.مفيدةكونهاعنالنقليةالدلائلخرجتالأصولهذهتثبتلموإذا

والنقلالعقلفيالقدحإلىيفضيالنقللتصحيحالعقلفيالقدحأنفثبت

باطل.وأنهمعآ،

العقليةالدلائلبمقتضىيققىأنإلايبقلمالأربعةالأقسامبطلتولما

إنها:يقالأو،صحيحةغيرإنها:يقالأنإما:النقليةالدلائلهذهبأنالقاطعة

.(1)"ظواهرهاغيرمنهاالمرادأنإلاصحيحة

الدلائليلإفادةشرطآوتحفقهاوجودهاجعلالتيالعشرةالأمورفي-وقال

النقلترجيحإذ،لرجحكانلوالذيالعقليالمعارضوعدم":-اليقينالنقلية

.(173-172):عرالتقديسأساس(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"إليهلافتقاره؟النقلفيللقدحالمستلزمالعقلفيالقدحيقتضيالعقلعلى

العقليةبالدلائلمعازضةكانتلماولكنها،كثيرةالتشبيهآياتإن":وقال

ظواهربينالتعارضحصولفعندوأيضأظواهرها،عنصرفهاأوجبناجرملا

العقل:وقواطعالنقل

النقيضين.تصديقلزم!الامعأ،تصديقهمايمكنلا

إلابهالتصديقيمكنلاالنقللأن؟العقليةالقواطععلىالنقلترجيحولا

معأ،والنقلالعقلفيالطعنيقتضيالعقلعلالنقلفترجيح،العقليةبالدلائل

.محالوأنه

القطعية،العقليةالدلائلبمقتضياتالقطع:وهو،الرابعالقسمإلايبقفلم

.(2)"التأويلعلىالنقليةالظواهروحمل

!ح!!!!اكع

.(241):عىوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل(1)

.(1/337)العاليةالمطالب(2)
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الساجالمسلك

واستدلالأ()تفسيرآورسولهالله!لإمتنزيل

والكلمالمنطقعلمفيالحادثةالمصطلحاتعلى

وأفصحهمالبشرأصدقوو!ك!محمدرسولهكلاموالسنة،اللهكلامالقرآن

الله،كلاموتابعوهموالتابعونالصحابةقرأوقد،بالتهوأعلمهمبيانأوأتمهم

كما،ومعانيهالقرآنبتفسيرأعلمبذلكفكانوا!وو،النبيعنبيانهوسمعوا

رسوله.بهالثهبعثالذيبالحقأعلمأنهم

وما،والسنةالقرآنفيجاءالذيوالعرفوالعادةاللغةتعزفأنفالواجب

والعادةاللغةفبتلك،الألفاظتلكسماععندالرسولمنيفهمونالصحابةكان

ر!فوقولهمخالففمن،ذلكبعدحدثبمالا،ورسولهاللهخاطبهموالعرف

جميعا.والمدلولالدليلفىأخطأفقدتفسيرهمبخلافوالسنةالقرآن

:نوعان-والسنةالقرآنتفسيرفي-فإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

فهؤلاءعليها،والسنةالقرآنألفاظحملأرادواثممعانياعتقدواقوم:الأول

الدلالةمنالقرآنألفاظتستحقهماإلىنظرغيرمنرأوهالذيالمعنىراعوا

يحملونهوتارةبه،وأريدعليهدذماالقرآنلفظيسلبونتارة:صنفانوهم،والبيان

الحادثة.المصطلحاتمنبهيزذولمعليهيدللمماعل

منبكلامهيريدهأنيسوغمابمجردوالسنةالقرآنف!رواقوم:الثاني

عليهوالمنرلبالقرآنالمتكفمإلىنظرغيرمن،العرببلغةالناطقينمنكان

العربي،بهيريدأنعندهميجوزومااللفظمجردراعوافهؤلاء،بهوالمخاطب
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

.الكلامولسياقبهللمتكقميصلحماإلىنظرغيرمن

كما،اللغةفىالمعنىلذلكاللفظاحتمالفىيغلطونماكثيرآهؤلاءثم

المعنىصحةفىيغلطونماكثيرآالأولينأنكما،قبلهمالذينذلكفىيغلط

المعنىإلىالأوليننظركان!ان،الآخرونذلكفىيغلطكما،بهف!رواالذي

أسبق.اللفظإلىالآخرينونظر،أسبق

يحملون)الذينالأولالنوعمنالثانيالصنف:-هنا-بالحديثوالمقصود

والنوع،(الحادثةالمصطلحاتمنعليهتدللمماعلىوالسنةالقرآنألفاظ

.(العربلغةمنيفهمونهمابمجردوالسنةالقرآنيف!رون)الذينالثاني

والسنةالكتاببيانعنوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفغذتتفقد-

تأؤلوهماوعلىرأيهمعلىواعتمدوا،بإحسانلهموالتابعينالصحابةوأقوال

اللغة.بفهمهم

يف!رونالبدعأهلمنوغيرهموالرافضةوالمرجئةالمعتزلةتجدولهذا

يعتمدونلاتجدهمولهذا؟اللغةمنتأولوهوماومعقولهمبرأيهموالسنةالقرآن

والسنة،القرآنبيانفيالصحابةعلىولا،القرآنبيانفي!ووالنبيأحاديثعلى

عليعتمدون!انما،وآثارهمالسلفإجماععلولا،السنةعلىلايعتمدونفلا

وآثاروالحديثالمأثورةالتفسيركتبعلىيعتمدونلاوتجدهم،واللغةالعقل

رؤوسهم.وضعتهاالتيالكلاموكتبالأدبكتبعلىيعتمدونوانما،السلف

الأدبوكتبالفلسفةكتبفيمايأخذونإنماأيضآ؟الملاحدةطريقةوهذه

يعيرضونهؤلاءإليها،يلتفتونفلاوالآثاروالحديثالقرآنكتبوأما،واللغة

القرآنيتأؤلونوأولئك،العلمتفيدلا-عندهم-هيإذالأنبياء؟نصوصعن

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهل!صجالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

وأصحابه.!ووالنبيعنآثاليبلاوفهمهمبرأيهم

الكتاببهاتيردلممصطلحابلأنفسهميبتدعونمنهمكثيرآأنكما-

الألفاظتلكوتكون،-عندهم-معئنمعنىفييستعملونهاوألفاظأ،والسنة

اللهكلاميحملونثم،بهيف!رونهاأوأصولهمعليهيبنونمماوالمصطلحات

والحديثالقرآنفيلفظآسمعواإذاأو،الحادثةمصطلحاتهمعلىورسوله

.(؟)عندهمالمعهودالمعنىذلكفيمستعملأنهظنوا

:هامانأمرانيظهرتقذموبما

الكتاببهاييردلمألفاظأيبتدعواأنإماوالبدعةالأهواءأهلأن:الأول

وردتالتيمعانيهاغيرفيفيهماوردتألفاظآيستخدمواأن!اما،والسنة

المحذثةالمعانيأوالألفاظتلكعلىوالسنةالكتابنصوعريحملونثمبها،

المبتدعة.

ولذا؟والكلامالمنطقأهلفييكونماأشهرهوالمسلكهذاأن:الثاني

تسلكهبلبهم،يختضلا-الأمرواقعفي-لكنه،العنوانفيبالذكرخضوا

والبدعة.الأهواءأهلمنوأصنا!طوائفعدة

كلام:أمثلتهوذكرلهوالتقعيدوتحريرهذلكبيانفيرأيتهماأجمعومن

اللفظهذا...ولكن":لنفاسفبتمامههنافأسوقه،تيميةابنالإسلاملشيخ

فيالشفاعةلفظيستعملونالذينالعامةمنكثيرلفظيشبهالحكايةفيالذي

:أي-وفلانبفلانإليكنستشفعإنااللهم:أحدهمفيقول،التوسلمعنى

.(363-13/355)(911-601،181-7/501)الفتاوىمجموعانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

غيرمن-بهتشقعقد:غيرهأوبنبيدعائهفيتوسللمنويقولون.-بهنتوسل

كلامهيسمعلمغائبآيكونوقدبلله،دعاولالهشفعبهالمستشفعيكونأن

.-لهشفعولا

،العربلغةهوولابل،الأمةوعلماءوأصحابه!ووالنبيلغةهوليسوهذا

مالهفيطلبللسائليشفعالذيهووالشافع،الشفاعةطلبالاستشفاعفإن

للسائليشفعلمبمنالاستشفاعوأما،إليهالمشفوعالمدعوالمسئولمنيطلب

ولااللغةفيلااستشفاعآهذافليس،بسؤالهيعلملاوقدبلحاجةلهطلبولا

به،استشفاعأهوليسبه،ودعاءبهسؤالهذانعم،،يقولمايدريمنكلامفي

:أي-استشفاعآهذاوسموا-الشريعةغيرواكما-اللغةغيروالماهؤلاءولكن

..-بهسؤالكيجيب:أي-فيشفعكبهاستشفع:يقولونصاروا-بالشافعلأسؤا

النبيبهاويخاطبهمبهايتخاطبونكانواالتيالصحابةلغةيعرفلمومن

الناسمنكثيرآفإن،مواضعهعنالكلمحرف!الآ؟الكلامفيوعادتهم!!ه،

اللهكلامفيالألفاظتلكيجدثم،الألفاظفيوعادتهمقوماصطلاحعلىينشأ

الألفاظبتلكالصحابةأورسولهأواللهمرادأنفيظنالصحابةأورسولهأو

والصحابةورسولهاللهمرادويكون،واصطلاحهعادتهأهلبذلكيريدهما

والنحووالفقهالكلامأهلمنالناسمنلطوائفواقعوهذا،ذلكخلاف

أخرمعالبعلىوأتباعهمالأنبياءألفاظوضعيتعمدونوآخرون،وغيرهموالعامة

:ويقولون،هميعنونهمابهامريدينالألفاظبتلكينطقونثم،لمعانيهممخالفة

المتفلسفةالملاحدةمنكثيركلامفيموجودوهذاللأنبياءإ،موافقونإنا

والمتصوفة.المتكلمةملاحدةمنضاهاهمومنوالإسماعيلية
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

معلولهوماعلىو)المصنوع((و)المخلوق)المحذث(وضعمن:مثل

نحن:يقولثم،الذاتيالحدوث:ذلكويسميأزليا،قديمآعندهكانوإن

الاعتباربهذا()المحدثلفظأنومعلوم،مرادهوهو،محدثالعالمإننقول

يكن.لمأنبعدكانماعندهمالمحدثوإنما،الأمممنأحدلغةليس

وقوىوالنفوسالعقولمنيثبتونهماعل()الملائكةلفظيفعونوكذلك

نحن:يقولونثم،النفسقوىبعضعلى(و)الشياطين()الجنولفظ،النفس

والشياطين.والجنالملائكةمنالناسجمهوربهوأقرالأنبياءبهأخبرتمانثبت

مثل:ذاك،هوس!يلهذاأنبالاضطرارعلمومرادهمالأنبياءمرادعرفومن

وأبدأ،أزلأالعالمينلربعندهممقارنوأنهالأولبالعقلمرادهميعلمأن

عندهمالفعالوالعقل،سواهماكلحصلبتوسطهأو،سواهمالكلمبدعوأنه

ليسأنهالأنبياءدينمنبالاضطرارويعلمالقمر،فلكتحتماكليصدرعخه

فلكتحتماكلربولا،اللهسوىماكلربهومنعندهمالملائكةمن

المسلمين:لغةفي(و)العقل،...يزالولايزللمأبديأزليقديمهومنولاالقمر،

تحصلوأعمالوعلوم،يعقلبهاالتيالقوة:بهويراد،عقلاميعقل)عقلمصدر

المعنىهذايرادأنيمكنفلا،بنفسهقائمجوهرلغهفيقطبهايرادلا،بذلك

...العقلبلفظ

مسلكهميسلكمنبهيتكلمورسولهاللهكلاممنكثيرآأنهناوالمقصود

المضنونالكتبصاحبكلامفييوجدكما،ورسولهاللهمرادلامرادهمويريد

ولفظ،الفلكيةالنفسجعلهحيث(المحفوظ)اللوحفيذكرهما:مثل،وغيرهبها

و)الملك((و)الجبروت()الملكوتولفظ،الأولالعقلجعلهحيث()القلم
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

جعلحيث)الشفاعة(ولفظ،والعقلالنفسعنعبارةذلكجعلحيث

،يدريلاقدالشفيعكان!انالمستشفععلىالشفيعيفيفمنفيفمآذلك

..سينا.ابنمسالكونحوهاالأمورهذهفيوسلك

،!الرسولللغةمنهتدبرغيرمنمنهذلكيقعمنذكرهناوالمقصود

وإن-الحديثخلاف:القرآنبهاجاءالتيالرسوللغةفيفإنه؟()القديمكلفظ

يسبقهلمعماأويزللمعماعبارةالكلامأهلعندوهو،...-بغيرهمسبوقآكان

بابمن-هذابهأريدإذا-ويجعلونه،نفسهبعدممسبوقأيكنلمإنغيرهوجود

.القرآنفي()القديمللفظمقابلالقرآنلغةفي()المحدثولفظ،...المجاز

إنماالعربلغاتوسائروالحديثالقرآنلغةفي()الكلمةلفظوكذلك

المعنى،بهذاإلاالعربلغةفيالكلاملفظيوجدولا،...التامةالجملةبهيراد

يقولثم،كلمةوالحرفوالفعلوحدهالاسميسمواأنعلىاصطلحواوالنحاة

...العربلغةهوهذاأنهذااعتادمنفيظن،الكلامبالكلمةيرادوقد:بعضهم

.كثيرةهذاونظائر

الرسوللغةتغييرمنفيهادخلونحوهماو)الاستشفاع(()التوسلولفظ

ولغتهم.دينهمفيعليهمغلطمنغلطأوجبماوأصحابه

والعلماءالسلفعنوالمنقولمحقوق،ونظرمصدقنقلإلىيحتاجوالعلم

عنالمنقولذلكإلىيحتاجكما،دلالتهومعرفةلفظهبثبوتمعرفةإلىيحتاج

.(1)"ورسولهللها

.(012-161):صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلمندكج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

الثالثالمطلب

بالعقلوالبدعةالأهوا،أهلاستدلإلنقضهأالسنةأهلمنهج

الأولالمسلك

الاعتقادأبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان

الاستدلال:بالعقلالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلمسالكمنأنتقدم

الثهحقفييستخدمونهالذيالقياسوأنالاعتقاد،أبوابفيالعقليةبالأقيسة

.الشمولوقياسالتمثيلقياسهو:تعالى

المستعملةالأقيسةأنيبتنأن:المسلكهذاينقفبهماوأحسنأقوىومن

يحسن-بل-يسوغ:صحيحعهومامنهاوأنسواء،ليستتعالىاللهحقفي

ومنها،والسنةللكتاباتبالحوفيه،والفقهالعلمكمالمنويكون،استعماله

المخالفةوفيه،والبدعةالضلالبابمنويكون،استعمالهيجوزلا:باطلهوما

،والعدلالحقوهو،الوسطهوالإسلامدين"فإن،والسنةللكتابالصريحة

ومنزه،وعلمهعقلهينبغيولمامعقولايكونأنيستحقلمامتضمنوهو

.(1)"الانحرافأهلفيهدخلمماذلكوغيروالعجزوالضلالالجهلعن

اللذانالقياسنوعاتعالىحقهفييستعغلأنيجوزلاأنهالسنةأهلفيبتن

وذلك،(الشمولوقياسالتمثيلقياس)وهما:والبدعةالأهواءأهلبهمااستدل

يأتي:لما

.(2/537)الجهميةتلبيسبيان(1)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:ا!ولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يستويالشمولوقياس،الأصلفيهالفرلحيماثلالتمثيلقياسأن-1

الحكم:فيأفراده

ولاصفاتهفيولاأسمائهفيولانفسهفيلا!ةلهمثللاتعالىوالرب*بم

فيمتماثلينوغيرههويكونولاله،مساويأولالغيرهمثلأوليس،أفعالهفي

وغيرههويجتمعلاتعالىأنهكما،إثباتفيولانفيفيلاالأشياءمنشيء

.أفرادهيستويكليتحت

بهوالعدلالشركمنوهودته،الأمثالضربمنهوالقياسهذاومثلول

وسميا.كفوالهغيرهوجعل،لهالندوجعلسبحانه

فيوغيرهمالمعتزلةمنوالكلامالفلسفةأهلمنالفملالأهليفعلهفما

حقيقةفيمنهموقولحهوذلكوغيروالقدرالصفاتمسائلفيالمقاييسهذهمثل

وجعلسبحانهبهوالعدلله،للأمثالوضرب،وخلقهالثهبينوالتشبيهالتمثيل

وعابوه.السلفذمهالذيوالكلامالقياسمنوهووسميا،ونداكفوالهغيره

الذيالكليالمطلقالأمرعلىإلا-قياسهمبطريقة-يدلانلاأنهما-2

الوجود.مجردسبحانهيجعلونهقدأنهمحتى،الذهنفيإلايتحققلا

يعلموافلم،غيرهوبينتعالىبينهمشتركاكلياأمراإلايفيدانلاأنهما-3

تعالى.بالربيختصماببرهانهم

إثباتهيمكنلاقدوغيرهسبحانهيعقهالذيالكقيالأمرذلكأنكما-4

الموضعهذاغيرفياليقينأفادإنالتمثيلوقياس،التمثيلقياسبمجردإلاعامآ

قالإذا:ذلكومثال.الفارقبانتفاءللعلمالظنيفيدلاقدالموضعهذاففي

إلاعنهيصدرفلاواحدوهوواحد،إلاعنهيصدرلاالواحدإن":الفيلسوف
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجي!نمالثاق:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

،"واحدإلاعنهيصدرلاالواحد":قولهأولأيعلمأنيحتاجفإنه،"واحد

بأنوعلمه،كليةقضيةمنفيهبدفلاشموليقياسوكل،كليةقضيةهذهفإن

بقياسوإماالآحادباستقراءيكونأنإماواحدإلاعفيصدرلاواحدكل

ناقص.استقراءوهذابعضر،إلىبعضها

والمخلوقاتسبحانهيتناولهبحكمالمشتركالقدرعلىحكمواإذاأنهم-5

فينتقض،مثلهالمخلوقاتيجعلواأوكالمخلوقاتيجعلوهأنإما:أمرينبينكانوا

فيبطل.الدليلطردعليهم

فيالأقيسةهذهمثلوالمتكلمةالمتفلسفةمنطوائفسلكلماولهذا-6

الحيرةعليهموغلبأدلتهمتناقضتبل،اليقينإلىبهايصلوالمالإلهيةالمطالب

تكافئها.أوأدلتهمفسادمنيرونهلماوالاضطراب

استعملهالذيوهوالاعتقاد،أبوابفيالباطلالقياسالسنةأهلبئنوإذ

الباطل.المسلكهذانقفمواقدبذلكيكونونفإنهم،والبدعةالأهواءأهل

.والأحرىالأولىقياس:وهو،الصحيحالقياسيبتنونإنهمثم

ربوبيت!دلائلفي-القرانفيالمذكورةالبرهانيةالعقليةالأقيسةأنفيقزرون

وغيرالمعاد!امكانصفاتهوإثباتوقدرتهوعلمهووحدانيته!الهيتهسبحانه

وأعظمالعلومأشرفهيي!لاالإلهيةوالمعالمالسنيةالعاليةالمطالبمنذلك

للمشركينتعالىومحاجته،النبوةإثباتوفي،المعارفمنالنفوسبهتكملما

يمتازخاصيةالقيالع!لهذاوأن،البابهذامنهي-شركاءلهجعلواالذين

الصورةمنبالثبوتأولىالمطلوبالحكميكونأنوهي،الأنواعسائرعنبها

هوبل،تعالىحقهفيمستحيلغيربذلكوهو،عليهالدالالدليلفيالمذكورة
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

العادلالقياسهوالقياسفهذاونقلا،عقلاحقهفيمستعملوهو،لهواجب

الكاملة.الشرعيةالسلفيةالعقليةوالطريقة

وصورته:

منبوجهنقمفيهلالنفسهممدوحونعتكمالكل:الإثباتفييقالأن

نوعهثبتقد-للعدممستلزمغيرللموجودكمالاكانماوهو-الوجوه

الصمدالخالقفالربالمحذث،المميهنالمدئرالمعلولالمربوبللمخلوق

مناستفادهإنماالمخلوقفإن،بهأولىبنفسهالوجودالواجبالقديمالقيوم

الكمالصفاتمنسبحانهلهيثبتأنهعلىمنه،بهأحقفهو؟ومدبرهوربهخالقه

يضبطهلاالذيالتفاوتمع،لغيرهثابتاعلموهمماأكملنقمفيهالاالتي

العقلكانإذابل،المخلوقوبينالخالقبينالتفاوتيضبطلاكما،العقل

نأيعلموهو،قدرهيحصرلاماومخلوقمخلوقبينالذيالتفاضلمنيدرك

مماهذاكان؟مخلوقعلىمخلوقفضلمنأعظممخلوقكلعلىاللهفضل

،قدرهيدركلابماسواهمالكليثبتمماأعظمللربيثبتماأنلهيبين

الأمر.ذلكبجنسعلمهمعالرببهيختصأمرايفيدهالأولىقياسفكأن

هذاسلبتضمنماوهو-نفسهفينقموعيبكل:النفيفييقالوأن

نأفيجب،الممكنةالمحدثةبعفالمخلوقاتعنهينزهأنيجب-الكمال

وينفىبنفسهوجودهالواجبالقديمالسلامالقدوسالخالقالربعفينره

الأولى.بطريقعف

القرآنعليهدذالنقفقدفيالشريفوالمسلكالصحيحالقياسوهذا

والعقل:والسنة
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

:القرآنفمن

!مأتتتكمتقكفقايمنلكمهلآئفيكغيحنقثلأتكمضرت!:تعالىقوله-1

،128الروم:9(آنفكغمخافوتهتمكحيف!ت!تمشوآبرييهقآشررزفتختافىتآ!شثل

ؤخهه،نملبآلأنثئآخدهمبثيرؤإدايقثئخهوئقاؤتهملهمصئختصأتحتنتىيتوؤمخقئون!:وقوله

آلآلنزآلبآلبتدستهو\قىهوبتجلىآيخببعكهبةب!ثرماسمئأنقؤيريحنيمنشؤزئ!وهؤكطيئم!وذا

آتيهص(آتعينلزؤهؤلأغلىآآلضثلويلهأ!ئصؤءقثللأخرؤبآلآيؤصموتلفذين!ماتخكمونءآ!مل

دثهتجعلونفكيفبنت،لهيكونأنيرضىلاأحدكمأن:يعني،160-57:النحل9

والولدالشريكمنلهيثبتونهمانفيعلىسبحانهفاحتج،؟لأنفسكمترضونهلاما

يرضونلاكانوافإذا،عندهمنقعوعيبلأنه؟ذلكعنأنفسهمينزهونبأنهم

السوء؟!،مثلدئهويجعلونبهربهميصفونفكيفالسوء،ومثلالوصفبهذا

الأعلى.المثلىودثهالسوء،مثلبالآخرةيؤمنونلاللذينبل

هللرحليسلماؤرجلأمق!تتبهعمصونشزكألهيهقتلأزخلأآلته!رب!:وقوله-2

يعني:،الأولقياسيتضمنسبحانهضربهمثلفهذا،!29الزمر:أ(ق!ة9يتتتويايئ

آخرومملوك،متنازعونوهمفيهمشتركونفلاكلهفيكمالمملوككانإذا

كمنعندكمليسهذاكانفإذاسواء؟،وهذاهذايكونفهلواحد،مالكله

متعددةآلهةلأنفسكمتجعلواأنترضونفكيفواحدومالكواحدربله

وترجونهاتخافونهكماوتخافونهاتحبونهكماتحبونهادئهشركاءتجعلونها

.؟ترجونهكما

يمتاززتخةؤمنشئغليرد!ألغنداقخلوكاقش!1دتةصرب!:وقوله-3

لاشاتونآ!زهئمتليئةآتحخديحتتوفئهلوجقرام!يممئهيخمئفهويىزفاحمقا

قؤثةغنى!لوالؤيثى،غنىتقدرلام!تآآخدهمآزجقكقق!لأآلته*ؤض!عرب!
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ض!تعير(صربىغليوممؤبآتعذ؟يآمرومنممؤلمحثمتوىهلبخئرتةلئلآيؤتجهةإشما

شيء،علىيقدرلامملوكعبدعندكميستويلاكانإذا:يعني،!76-75النحل:9

حالاأسوأهوالذيالصنمتجعلونفكيف؟اللهرزقهمماينفقعليهموسعوغني

أحدهمارجلانعندكميستويلاكانإذاوكذلكلئه؟،شريكاالعبدهذامن

طريقعلىوآخرشيء،علىيقدرلاعاجزذلكمعوهوينطقولايعقللاأبكم

مستقيم؟صراطعلىلأنهبهعاملبالعدلآمروهووأفعالهأقوالهفيمستقيم

.؟العبادةفيالصنموبينالثهبينتسوونفكيف

السنة:ومن

مالهخالصمنعبدااشترىرجلكمثلبالثهأشركمنمثل!ان!!وو:قوله

ويؤدييعملفكان،إلمنوأدفاعمل،عمليوهذاداريهذه:فقال،ورقأوبذهب

.(1)"!؟كذلكعبدهيكونأنيرضيفأيكم،سيدهغيرهإلى

العقل:وأما

وجهينفمن

المخلوقمنأكملالقديمبذاتهالواجبالموجودالخالقأنأحدهما:

المربوب.المحدثللعدمالقابل

وخالقه.ربهمناستفادهفإنماالمخلوقفيكمالكلأن:الثاني

بالاضطرارالمعلوممنكانلهوخالقاللكمالمبدعاسبحانههوكانفإذا

المبذعالمستفيدمنبهمتصفايكونبأنأولىومبدعهوخالقهالكمالمعطيأن

أكملالربأنوعلموالناقم،الكاملبينالتساويانتفاءعلمفإذا،المعطى

."غريبصحيححسنحديثهذا":وقال،(2863)رقم(584)صالترمذيأخرجه(1)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلمندكلج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الأولىبطريقكمالبكلمنهموأحقمنهمأكمليكونأنوجب؟خلقهمن

.لأحرىوا

كانإذا:-مثلأ-فنقول،الطريقبهذهتعالىحكمتهعلىاستدللنافإذا

أكملفعلهمنلهمطلوبةوغايةلحكمةإلافعلايفعللاالذيالحكيمالفاعل

فعلهمنمطلوبةوهيمحمودةعاقبةلأجلولالحكمةولالغايةلايفعلممن

فيناكمالأللحكمةالفعلكانفإذا،وأحرىأولىتعالىحقهففيالشاهد؟في

كمالأوالكذبالظلمعنالتنزهكانإذاوكذلك،وأحقبهأولىتعالىفالرب

عف.بالتنزهوأحقأولىتعالىفالربحقنافي

الاعتقاد،أبوابفيالباطلبالقياسنقفالاستدلالفيالمسلكوهذا

وأتباعهم:الأنبياءمسلكهو

قياسالمتضمنةالمناظرةهذهبمثلقومهالمتهملأالخليلإبراهيمناظرولهذا

آئثتر!ضتمقآو!تفآخامت!:تعالىقالكما،قولهعلىالخصموإلزامالأولى

نإلأضقيإآصئفريقغقآبمئستلال!أعلحمبو!يتزذثتممايإلتؤ\لثتزكترأنتهتمؤلامخافولت

(ضقتدونؤكمالأتنقمأؤثصكلمحنهقير(يمنهصتتبس!ؤأؤثزةامنوأ!الديقتغلموئكنتم

فندرحمررترقعقويم!غلإترهيقءاتتتق!حخشتآؤلجك!:تعالىلقا،182-18:الأنعام1

.!83:نعامالأ9(غآ!ثنق

أهلأئمةمنوبعدهقبلهومنأحمدكالإماموالأئمةالسلفواستعمله

العقليالقيالسنقضهفيأحمدالإمامفاستعمله،المطالبهذهمثلفيالإسلام

لذلك.نماذجخمسةفيهزخةلثهوكلامه،وشبههمللجهميةالباطل
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

تعالى:قالوقد،العرشعلىاللهيكونأنأنكرتم:لهمفقلنا":زخةلثهقال

ثتم2آتاسصضؤفيلأزضقوآآلضئخؤلفخلق!:وقال،!5:طه1(آشتؤئآئقرثنغل!آلرخمق

علىهوكماالسابعةالأرضتحتهو:فقالوا.45أ؟:11!عراف(آتقىتثيىيآشتؤئ

ولا،مكانمنهيخلوولا،مكانكلوفيالأرضوفيالسمواتوفي،العرش

آلأزك!(ؤفيألشخؤلهبفيؤفؤآدتة!:القرآنمنآيةوتلوا.مكاندونمكانفييكون

فقلنا:.13:الأنعام9

فقالوا:شيء،الربعظممنفيهاليسكثيرةأماكنالمسلمونعرفقد-1

والأماكنوالحشوشالخنازيروأجوافوأجوافكمأجسامكمفقلنا:،؟مكانأي

شيء.الربعظممنفيهاليسالقذرة

لأزضى(آبكئممخميمفأ!تثمإ%نلمنىمنآمشغة!:فقال،لسماءافيأنهخبرناأوقد-2

إقه!:لقاو،711:الملك1(حاعساغثتكتمدربحبلأنآالتئم!فيشنآئنتمآتم!،611:الملكأ

،...!55:عمرانآلأ(ؤزايعكإتتتؤييلث!إتي:وقال،011:أناطر(آلطي!بآليهويضحعد

،...118:الأنعام9(وء2عمانزقآتقاهروهو!،..5إ.0:النحلأ(لهويهزيمنزبهمتخافون!

يقولمذموما،مفأسفلشيءكلووجدناالسماء،فيأنهأخبرنااللهخبرفهذا

آلديمتؤقال!،!541النساء:أ(آلاريمنآلأشفليآلذزكفيآفئمقينإن!:ثناؤهجلالله

لأشفيين(آمنييكوناآقذامناتحفتخغقهمالإدنيررآلحنؤآيمنتاأل!ضألذكغآاتيتازبتآ!قروأ

.129:تلصفا

مكانهم،والشياطين،مكانهكانإبليسأنتعلمونأليس:لهموقلنا-3

..واحد.مكانفيوإبليسهوليجتمعاللهيكنفلم
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

صافيقواريرمنقدحيديهفيكانرجلاأنلو:ذلكفيالاعتبارومن-4

آدمابنيكونأنغيرمنبالقدحأحاطقدآدمابنبصركان،!اصشرابوفيه

يكونأنغيرمنخلقهبجميعأحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالته،القدحفي

خلقه.منشيءفي

وخرجبابهاأغلقثممرافقهابجميعداراى!برجلاأنلو:أخرىوخصلة-5

غيرمنبيتكلسعةوكمدارهفيبيتكمعليهيخفىلاآدمابنكانمنها،

أحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالئهالدار،جوففيالدارصاحبيكونأن

.(1)"خلقمماشيءفييكونأنغيرمنهووماهوكيفوعلمخلقهبجميع

المتضمنةالصحيحةالعقليةبالأقيسةالاستدلالمسلكأحمدالإمامفسلك

للأولى:

وتوعدعنها،والتنزهباجتنابهاالشارعأمرمماالنجاساتأنوذلك-1

مماوهي،الإسلامدينمنبالاضطرارعلممماوهذا،بالعقابذلكعلى

خبيثة،لكونهامجانبتهاواستحسانعنهاوالنفوركراهتهاعلىالقلوبفطرت

يجبالذيالنقموالعيبمناللهشاءبماالموصوفالمخلوقالعبدكانفإذا

يباشرهاأنولاالنجاساتتكونحيثيكونأنيجوزلاعفالربتنزيه

علاتهحالفيإنهثمتطهيرها،يجبلحاجةكانوإذا،حاجةلغيرويلاصقها

يتطهرأنحالاتهمنحالفيعبدهعلىالربأوجبفإذاالتطهير،عليهيجبلربه

للعلموأكثر،أعظمالنجاسةعنوتقديسهالربتنزيهكانالنجاسةعنويتنزهله

العابد،منأعظمفالمعبودوأيفا:.غيرهعنينزهماكلعنبالتنزيهأحقالرببأن

.(39-37):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)
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نقضفيالهمصنةأهلجك!نم:ا!ولالباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

والقدوس:،السلامالقدوسسبحانهوهوسيمالا،العقولبدائهفيمعلوموهذا

الأمورأنكرومنقدوسا،القدولع!سميومنهالتطهير،وهوالتقديسمنمأخوذ

تخرجالتيالنجاساتعنالتنزيهعليهواجباالعابديكونأنالعقولبدائهفي

سبحانهالرببأنالعلمكانوإذالها،ملاصقبهامختلطالمعبودأنمعمنه

القياسهذاكانالعابد؟منبذلكأحقوالمعبودالعبدمنوالتعظيمبالتنزيهأحق

!ؤطقز:لخليلهتعالىقالقدبل.العقولبديهةفيالأقيسةأظهرمنوأمثاله

بيتهبتطهيرعبدهأمرفإذا،126:الحجأ(آفصجورؤآلز!جوآئقإتمبللظآيفيئتتتي

أحقهويكنألم،النجاسةمنعندهويعكفوإليهفيهويصلىبهيطافالذي

.؟وثيابهعبدهوبدنبيتهمنوالنزاهةوالطهارةبالطيب

فيمذموملف!لاأنوهو:،العقليةالأقسيةمنأخرىبحجةاحتجثم-2

العبادفطرفيمستقروذلك،السافلينأسفلفيأعداءهاللهجعلحيث،المخلوق

الأسفلين،منليكونواأقدامهمتحتيجعلوهمأنطلبواالمضلينأتباعإنحتى

المخلوقمنالمعيبالمذمومبهويوصفالمخلوفعنهينزهمماهذاكانوإذا

موصوفايكونأوالسفلفييكونأنعنويقدسينزهأنأحقتعالىفالرب

العليهوبلالوجوهمنبوجهصفاتهفيذلكيدخلأومنهشيءأوهوبالسفل

وجه.بكلالأعلى

تضمنفالذيوالتنزيه،القياسيةالعقليةالثالثةالحجةأحمدالإمامذكرثم-3

الخبيثمجامعةعنالتنزيهنظيرالأحياءمنوالنجسالخبيثمجامعةعن

التيالمواطنفيالصلاةعننهيولهذا،الأولىالحجةفيالجماداتمنالنجس

وقد،رجيمملعونفالشيطانذلك،ونحووالحشكالحمامالشياطينتسكنها
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهل!سجالثافي:الفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منالشيطانهربعنكتابهفيوأخبر،الشيطانمنبالاستعاذةعبادهاللهأمر

وأاللهبملائكةيجتمعأنعنمطرودامبعداملعوناكانفإذابدر،يومالملائكة

اللهوتنزهاللهعنبغذهأنالمعلومفمنالوحيمنبهيتكلمونمامنهم!سمع

بالشياطين،مملوءآالأمكنةمنكثيركانفإذا،أعظمالشياطينقربعنوتقدسه

غيرمنهقريبينالشياطينكان؟-الجهميةتقولكما-مكانكلفيتعالىوكان

ويعقممنه،كلامهسمعمنمتمكنينكانوابل،مطرودينولاعنهمبعدين

والأنبياءالملائكةتنزيهمنأعظمذلكعنوتقديسهاللهتنزهوجوببالاضطرار

لحين.لصاوا

مثلازخةلثهفضرب،الرابعةالقياسيةالعقليةالحجةأحمدالإمامذكرثم-4

غيرمنوقبضتهيدهفيبمابصرهيحيطأنأمكنهإذاالعبدأنوهوقياسا،وذكر

واتصافهذلكباستحقاقأولىسبحانهفالئهلهمحايثاولافيهداخلايكونأن

حقه.فيممتنعاذلكيكونلابأنوأحقبه،

فذكر،المخالطةبدونالعلمإمكانبهوقرر،الخامسالقياسذكرثم-5

كونهمعبيوتهاوعددمقدارهايعلمفإنه-بناهاكدار-مصنوعافعلإذاالعبدأن

يعلمبأنأحقهوأليسشيءكلخلقالذيفالتهبناها،هولكونهفيهاهوليس

.(1)إلها؟محايثافيهايكنلموإنوصفاتهاومقاديرهامخلوقاته

(328-1/172،327)الجهميةتلبيسبيان:-المسلكهذافيتقدمفيما-انظر(1)

1/015،154)المنطقيينعلالرد،(2/475-474،538-534،547-543)

درء،(181-75،171-74)عرر:الأصفهانيةالعقيدةشرح،(551،035-135-

.(77-2/76)السعادةدارمفتاح،(551-7/531)(03-1/92)التعارض
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجي!نم

الثانيالمسلك

المضمونفيفسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان

التناقضأوالفاسدةاللوازمأوالاستدلالأو

والبدعةالأهواءأهلبهايستدلالتيالصحيحةغيرالعقليةالأدلةكانتلما

والعقليةالنقليةالأدلةعنالإعراضمع،التحكمومحضالهوىمجزدعلىمبنئة

نألذلكاللازمةالآثارمنفإن؟والسنةالكتابعليهااشتملالتيالصحيحة

والعقولالعلمأولويعلمهماوالتناقضوالفسادوالنقصالخللمنفيهايكون

آخيقعاتؤجدوأييويحقجمندغثر%لتو!ؤلؤكأن:تعالىقولهمصداقمنوذلك،الصحيحة

.!32:أيونرر(لضخنلآلأإآلحتئبغد!فماذا:لهوقو،182:النساءأ(!يين

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلينطلقالقاعدةهذهومن

الدليل:يحرموالشارع":تيميةابنالإسلامشيخقال،بالعقل

،كذبفإنه،باطلةمقدماتهإحدىتكونأن:مثل،نفسهفيكذبالكونه-1

لأآئكنبآنضيتقغلتهميؤخذ!آؤ:تعالىكقوله،عليهسيمالاالكذبيحرموالثه

.9611:عرافلأا1(ييهمازسموأؤدلحقآلأاآدتهغلتقولوأ

ماؤلاتقف!:تعالىقالكماعلمبلايتكلمبهالمتكلملكونويحرمه-2

،!33:لأعرافاأ(لانغقونقاآلتهغلتقولوأؤآن!:تعالىلهوقو،!63:لإسراءا9(مجقزءبهلكثيئمق

عقم(بهثكمثيتىييماتخآصنقيتمبرءمجلئمقكمفيماخحختزقؤل!هكأنغ!:وقوله

.166:عمرانآل9
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

!يخللوتك:تعالىكقوله،تبينمابعدالحقفيجدالالكونهويحرمه-3

بألنط!وليذحمخوأ!فووأآلدين!ؤيخدلم:تعالىوقوله،!6:الأنفال9(ئينمابغدآلخيئفي

.!65:لكهفاأ(آلحقيه

ويكونشرعيغيردليليعارضهأنيجوزلاالشرعيفالدليلفحينئذ

تكونتعالىاللهيشرعهالمالتيالبدعةإن:يقولمنبمنزلةهذابل،عليهمقدما

:يقولأو،الصدقعلىمقدمالكذب:يقولأوبها،الثهأمرالتيالشرعةعلىمقدمة

يكونعنهاللهنهىما:يقولأو،النبيخبرعلىمقدمايكون!ووالنبيغيرخبر

.(1)"ممتنعكلهوهذاذلك،ونحوبه،الثهأمرمماخيرا

منها:،مسالكعدةذلكفيالسنةولأهل

ينتجأووتتضمنهعليهتشتملبماالصحيحةغيرالعقليةالأدلةنقض-1

كذلككانإذابهالمستذذالدليلأنالمعلوممنإذفساد؟منمنهاويلزمعنها

منالسنةأهليبتنهفمماابتداء،دليلأيكونأنيصلحولم،نفسهفيفاسدأكان

والبدعة:الأهواءأهلاستدلالبهوينقضونذلك

والسنةالكتابعنالإعراضعلىيشتملالصحيحغيرالعقليالدليلأن!

بها.نحتجولاالآثارهذهنقبللاإنا:بعضهموقال":الدارميقال،والإجماع

،(2)"بالمعقولنقولبللا،:منهمقائلفقال،...تقبلونالثهكتابولاأجل،:قلت

وعدلواحديثا،القديمومنخبيثا،الطيبمنأبدلوحتى":اللالكائيقال

.(1/411)ضرالتعادرء(1)

.(127-126):صالجهميةعلالرد(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

إليه،الخلقدعوةعليهوأوجب،عليهاللهوبعف!ك!سوواللهرسولعليهكانعما

.(1)"سبيلهإلىبالهدايةعليهمنعمفإتمامعبادهعلىوامتن

،والإجماعوالسنةالكتابعلىردأالصحيحغيرالعقليالدليلفيأن*

وسنةتعالىاللهكتابعلىالردفيونهارهراكفليلهفهو":اللالكائييقول

عليهبدعتهبنىوماأصلهإلىرجعإذافأماعليهما...،والطعنوو!لك!رسوله

استبصار،غيرببعفمنبعضهاوضربوالإنكار،بالجحودعليهمااعترض

والتعجبالهزوفيوأخذافتكار،غيرمنوالنظرالجدلببهتأصلهماواستقبل

!وواللهرسولدينعلىواجتراء،وحكمتهالثهبآياتاستهزاءاعتبار،غيرمن

.(1)"والسنةالكتابخلافهوماالأدلةمنوابتدعوا":وقال،(2)"وسنته

تنزيلأوت!زيلهمنعظينتجأوالصحيحغيرالعقليالدليليتفمنهما*ب

اللالكائي:قال،والسلفالصحابةعليهكانلماأوالنقليللدليلمماثلةمنزلةأهله

مذهبهيوافقلاماعلىرأيهمسقطاأوفيهما،البعيدةبالتأويلاتمخاصماأو"

إذافأما،...مذهبهعلىوالسنةالكتابيتفقحتىالركيكةالمخترعةبالشبهات

وقابلها،..والإنكار.بالجحودعليهمااعترضعليهبدعتهبنىوماأصلهإلىرجع

القرونهذهعلفمضت":وقال.(2)"وابنهوالجبائيوالعلافالنظامبرأي

نفسهمنوأبدى،ضرباتهالدهرضربحتى،والآخرونالأولون،ماضون

أكبرأنهموادعوا،أخلافقبلهملمنأنهمزعموا،أجلافقوموظهر،حدثاته

نظراوأحسن،التحقيقإلىوأهدى،المعقولحقائقوفي،المحصولفيمنهم

.(1/18)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

.(1/11)السابقالمصدر(2)
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!سجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

مكالمتهمعنورغبوا،لعجزهمالنظرمنتفادواالمتقدمينوأن،التدقيقفيمنهم

.(1)"فهمهملقلة

المخالفينتخطئةمنالصحيحغيرالعقليبالدليلالقولعنينتجما*"

لهمالمشهودالعلمأهلمنكانواوإنحتى-بهيقوللاممنوتضليلهم

الكتابخلافهوماالأدلةمنوابتدعوا":اللالكائيقال،-والفضلبالإمامة

والجماعة،بالسنةوتسموا،المسلمينمنذلكيعتقدلامنوضقلوا،...والسنة

.(2)"والغباوةبالجهلؤشموهخالفهمومن

الشرعيالعلمتقديرعدمعلىالصحيحغيرالعقليالدليلاشتمال*

وتزهيدالأخبار،بتققةالاستخفافدأبهوجعل":اللالكائيقال،واحترامه

.(2)"بالآثاريتدينواأنالناس

الاستدلالفيفسادمنفيهابماالصحيحةغيرالعقليةالأدلةنقضر-2

بهاستدذإذاإلابهالاستدلالويصحمسقمأيكونلاالدليلفإن؟وطريقته

والنقفالنقدتوخهذلكغيرفيهالأمركانإذاوأما،عليهيدذوفيمابابهفي

الاستدلاليبطلوذلك،محلهغيروفيوجههغيرعلىبالدليلاستدلالأنهإلى

نفسهفيكانإذافكيف،نفسهفيصحيحأالدليلكانإذاهذاذلك،فيبه

ذلك:منالسنةأهلبئنهوممافاسدأ؟،

الإماميقولذلكوفي،للعقلفيهمجاللافيماالعقليبالدليلالاستدلالكل

،المقلوبوفهمهالمغلوببعقلهاللهمملكةتدبيرفيالفكردائبفهو":اللالكائي

.(1/17)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

.(1/18)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

والسفهالظلمبانتسابأو،بظنهالحسنبتحسينأو،وهمهحيثمنالقبيحبتقبيح

كماأخرىبتجويرهأو،ببالهيخطركماتارةبتعديلهأو،إليهبصيرةغيرمن

لعبيدهحقوقايوجببأنأو،عبادهأفعالخلقعنبتعجيزهأو،شيطانهيوسوسه

لافمما":بطةابنوقال.(1)"قدرهبعظيملجهلهبحكمهإياهألزمهقدعليه

لأحدينبغيلا)يتم؟(::فيهيقولولا،عنهيسألولافيه،يتفكرأنلأحديحل

سيكونوأن،سيعصيهأنهيخلقهأنقبلعلمقدوهوإبليسالثهخلقلميتفكرأن

إذاأنهأحدهمعلمإذاالمخلوقينفعلمنهذاكان)ولو،ولأوليائهلهعدوا

،أمرهفيلهوعاصيامحابهفيلهومضاداولأوليائهلهعدوايكونعبدااشترى

نظاموفسادرأيوضعفخطأهذاإن:وأحباؤهأولياؤهلقالذلكفعلولو

إبليسخلقحيثفعلهفييصبلماللهأنوظننفسهفيتفكرفمن.(2)(الحكمة

عدواإبليسيخلقأنهإبليسيخلقأنقبليعلملماللهإن:قالومنكفر،فقد

وهذاكفرفقدأصلاإبليسيخلقلماللهإن:قالومنكفر،فقدولأوليائهله

خلقاللهأنيعلمواأنهذا:منالمسلمينيلزمفالذي.الملحدةالزنادقةقول

عدلذلكاللهفعلأنويعلموا،خلقهولذلكأفعالهجميعمنهعلموقدإبليس

.يسألونوهميفعلعمايسأللاأفعالهجميعوفيصواب

ويعارضوهفيهيتفكرواأنعليهموحرام،علمهالعبادعلىيجبومما

لإبليسالثهجعللميتفكرأنلأحدينبغيلا:وأفعالهمبعقولهمويقيسوهبآرائهم

الخلدلهجعلثم،دينهفيلهمخالف،وعدوهمعدوهوهوعبادهعلىسلطانا

.(11-1/51)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

ذلك.فيخلقهعلىاللهقياسوهو:،نقضهالمرادالعقليالدليلهوهذا(2)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

نأشاءلو،ذلكلهيجعللاأنعلىقادروهو،الأولىالنفخةإلىالدنيافيوالبقاء

يجبوكانخطأ،لكانالعبادفعلمنهذاكان)ولو،لفعلساعتهمن!كه

ولأحبائهلهعدووهوعبدلأحدهمكانإذاأنالعبادمنالعدلأحكامفي

يضلأنهعلم!اذا،ساعفمنيهلكهأنمحبتهفيلهومضادلدينهومخالف

علىيسلطهلاأنالعباداتمنوالعدلالعقلحكمففيويفسدهمعبيده

ذلككان،عليهمسلطهولومقدرةولاسلطانالهيجعلولاالأشياءمنشيء

يفسدهممنعليهمسلطحيثوجورا،ظلماعبادهمنالباقينعندفعلهمن

فمنوهلكته()1(.منعهعلىوقادرفعلهمنبذلكعالموهوفيهمويضادهعليه

وسلطهوالبقاءالخلدلإبليسجعلحينيعدللمالثهأنفظننفسهفيتفكر

ساعتهمنإبليسيهلكأنيقدرلم!الثهأنزعمومنكفر،فقدآدمبنيعلى

يقالولا،الثهإلىعلمهيردالذيالبابمنوهذاكفر،فقدعبادهأغوىحين

.(2)"يسألونوهميفعلعمايسأللا)كيف(،ولا)يتم(:فيه

العقلاء،عليهيتفقولا،نفسهفيينضبطلاالذيالعقليبالدليلالاستدلال*

الناسجميععندبحدودموصوفواحدلشيءليسالمعقوللأن":الدارميقال

اللهيكنولمتغذ،ولمبهولقلناللناسراحةكانكذلككانولو،عليهفيثتصر

عندالمعقولفوجدنا،153:المؤمونأ(!صنتف!تهخيذتجرلطبخا!هتم:قالوتعالىتبارك

.(3)"خالفهمماعندهموالمجهول،عليههمماحزبكل

ذلك.فيخلقهعلىاللهقياسوهو:،نقضهآخر*مرا؟عقليدليلهذا(1)

.(248-247/1))2(الإبانة

.(127):صالجهميةعلىالرد(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يدذماغيرعلىأوفاسدةبطريقةالصحيحالعقليبالدليلالاستدلال*

ق!!:يقولاللهإن:فقالآخرأمراادعىالجهمإن"ثمأحمد:الإمامقال،عليه

نأ:يخلولاالقرآنأنفزعم،!59:الفرقانأ(2آتايحيتةئتتهمافىؤقاوآلارضقآ!تئخؤنئ

عليهم،ولئسالناسعلىفشئهبينهما.فيماأو،الأرضفيأو،السمواتفييكون

السمواتفيماعلىوالمخلوقالخلق-ثناؤهجل-اللهأوقعإنماأليس:لهفقلنا

،؟مخلوقشيءالسمواتفوقهلفقلنا:،نعمفقالوا:بينهما؟،وماوالأرض

وقد،المخلوقةالأشياءمعالسمواتفوقمايجعللمفإنهفقلنا:،نعمقالوا:

المحفوظواللوحوالعرشالكرسيالسبعالسمواتفوقأنالعلمأهلعرف

وقعوإنما،المخلوقةالأشياءمعيجعلهاولميسمهالمكثيرةوأشياءوالحجب

دليلأالجهميفاستعمل.(1)"بينهماوماوالأرضالسمواتعلاللهمعالخبر

أحمدالإمامفأبطلوالحصر،الترديدوهو:،مخلوقالقرآنأنبهيثبتعقليأ

يصحلاوالحصرالترديدفإن،محلهغيرفياستدلالبأنهبهاستدلالهزخةلثبما

والأرضالسماواتهوبهاالمرادلأن؟الطريقةبهذهالآيةهذهفياستعماله

فوقماعلىتشتمللمالآيةبأنالجهميإقراربدليل،وحسببينهماوما

دئتفيماكانإذايصحإنماوالحصرفالترديد،المخلوقاتمنالسماوات

نفسه.المخالفبإقرارعليهتشتمللمفيمالاالآيةعليه

العقليةالأدلةهيأنهاوزغم،معينةعقليةأدئةعلىالعقليالاستدلالقضر!

بيان":تيميةابنالإسلامشيخقال،صحيحةغيرفيهاأمويىواشتراط،الصحيحة

دليللاحصروالتمثيلوالاستقراءالقياسفيالدليلحصرمنذكروهماأن:ذلك

.(32-31):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بمقدمتينإلايحصللاالمطلوبالعلمإنأيضا:وقولهم.باطلهوبل،عليه

الحصرعلىواستدلالهم.باطلهوبل،عليهدليللاقول،ينقصولايزيدلا

الجزئينبأحدأوالكليعلىبالجزئيأوالجزئيعلىبالكلييستدلأنإما:بقولهم

:يقال.التمثيلهووالثالثالاستقراء،هووالثاني،القياسهووالأولالآخر،على

بالاستدلالعنيغإذافإنكم،الثلاثةهذهفيالاستدلالانحصارعلىدليلاتقيموالم

الاستدلالبقيوقدحاصرا،ذكرتموهمايكنلمالتمثيلقياسجزئيعلىبجزئي

وكذلك،عوالخصوالعمومفيلهالمطابقوهولهالملازمالكليعلىبالكلي

الآخروجوليأحدهماوجودمنيلزمبحيثلهالملازمبالجزئيالاستدلال

وهذهتمثيلا،ولااستقراءولاقياساسميتموهمماليسهذافإن،عدكهعدمجهومن

طلوععلىوبالنهارالنهار،علىالشمسبطلوعكالاستدلالوهذا،الآياتهي

علىمعينبطلولحالاستدلالبل،جزئيعلىبكلياستدلالاهذافليس،الشمس

استدلالالطلوعجنسعلىالنهاروبجنس،جزئيعلبجزئياستدلالمعيننهار

بجزئياستدلالالكعبةجهةعلىبالكواكبالاستدلالوكذلككلي،علىبكلي

،العرضفينظيرهظهورعلكوكببظهورالاستدلالوكذلك،...جزئيعل

التيالأدلةمنذلكونحوآخروتوسطآخرغروبعلىبطلوعهوالاستدلال

اتفقأمربالأمكنةوالأمكنةالمواقيتعلىوالاستدلال،...الناسعليهااتفق

ظهورعلىالثريابظهوراستدلفإذا،والفلاسفةالمللوأهلوالعجمالعربعليه

بجزئياستدلالاكانالكواكبمنوشمالاويميناومغربامشرقامنهاقربما

كلياقضاءبهقضى!ان،التمثيلقياسمنذلكوليسلتلازمهما،جزئيعلى

الكليينبأحدبلجزئيعلىبكلياستدلالاوليسكليعلىبكلياستدلالاكان

وعلمبعضمنبعضهاالكواكبأبعادمقدارعرفومنالآخر،علىالمتلازمين
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نقضفطالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الليلمنمفىمامقدارعلىمنهارآهبمااستدلالفجرطلوعمنهايقارنما

الجبالعلمومنالآخر،علىالمتلازمينبأحداستدلالوهومنه،بقيوما

دائماكانإناللزومثم،الأمكنةمنيلازمهاماعلىبهااستدلوالرياحوالأنهار

العظيمةوالأنهارالجبالكوجودالأرضالثهخلقمنذهوبلابتداءلهيعرفلا

كانوإنمطردا،الاستدلالكانوالبحروجيحانوسيحانوالفراتالنيل

تزلولمبناهاالخليلفإن-اللهشرفهاالكعبةمثلمدةذلكمنأقلاللزوم

وعليها،بهافيستدلذلك،بحسببهااستدل-قطجبارعليهاتغللممعظمة

،المشرقيقابلالأسودالحجر:الأربعةالأرضلجهاتمقابلةالكعبةأركانفإن

يقابلواليماني،المغربيقابل-الشامي:لهويقال-يقابلهالذيوالغربي

القطب،يقابلوهوالشماليقابل-العراقي:لهيقال-يقابلهوما،الجنوب

وأمثالهفهذا،..عليها.بالجهاتويستدل،الجهاتعلىبهافيستدلوحينئذ

منهووليس،جزئيمعينوكلاهماالآخر،علىالمتلازمينبأحداستدلال

.(1)"التمثيلقياس

،فاسدةلوازممنعليهايلزمبماالصحيحةغيرالعقليةالأدلةنقض-3

الدلائلأهممنأن-العلمأهلعنففملأ-العقلاءكللدىالمعلوممنفإنه

الاستدلالمنيلزمكانإذاوأما،صحيحةدلالةإلائنيجلاأنهالدليلصحةعلى

باطلا)2(.بهالاستدلالويكون،صحيحغيردليلأيكونفإنهفاسدةلوازمبه

.(16-ه162):صالمنطقيينعلالرد(1)

تفصيلففيها،الرسالةهذهمن(الثانيالبابمنالساج)الفصلإلىالكريمالقارئأحيل(2)

.باللوازميتعلقما
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جس!نمنقضفيالسنةأهلحم!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الواضحالتناقضمنفيهابماالصحيحةغيرالعقليةنقفالأدلة-4

تختلفلافكذلكيتناقضر،ولانفسهفييختلفلاأنهكماالحقفإن"الصريح

الدليلفسادعلاماتأبرزالتناقفمنوجودكانولذلك،تتناقضولاأدلته

مختلفة،شهادتهممختلفةالباطلأهلتجد":قتادةيقولولذلك؟وبطلانه

يتناقضالصحيحةغيرالعقليةالأدلةجميعإنبل،(1)"أعمالهممختلفة،أهواؤهم

بأدلتهاالأخرىللفرقةتقزلامنهمفرقةفكل،أنفسهمبالعقلالاستقلالأهلفيها

كلمختلفينالمعقولفيالجهميةمعشرفرقكمفوجدنا":الدارميقال،العقلية

.(2)"خالفهاماوالمجهولإليهتدعوماعندهاالمعقولأنتدعيمنكمفرقة

أنهاللهعلىادعىبماالجهميعلىالحجةظهرتفلما"أحمد:الإمامقال

كانإذافقلنا:،منهمباينولالشيءمماسغيرشيءكلفيهو:قالخلقهمع

مماسغيرشيءكلفييكونفكيفقلنا:لا،:قالمماس؟،هوأليسمباينغير

الناسجهالفيخدع،!كيفبلا:فقالالجوابيحسنفلم،؟مباينولالشيء

يكونأنيعقللاأنهببيانتناقضهمخةلثهفبين.(3)"عليهمومؤهالكلمةبهذه

ممتنعوهذا،النقيضينرفعمنهيلزملأنه؟مباينولامماسغيرشيءكلفيالله

.العقولبدائهفي

تخريجه.تقدم(1)

.(127):صالجهميةعلىالرد(2)

.(41):عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(3)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثالثالمسلك

تغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان

الصحيحةغيرالعقليةالأدلةعن

دينهم،إلىالناسبهايهتديالتيوالسمعيةالعقليةالأدلةوو!ت!الرسولبين

اليهتارالذينأصولمسائلوعامة،والآخرةالدنيافيوسعادتهمنجاتهمفيهوما

وغطمتهومشيئتهوقدرتهوعلمهوبوحدانئتهالخالقبوجودالإقرار:مثل-

مماذلكوغير!رومحفدوبرسالةوبالثوابووقوغاإمكائابالمعادوالإقرار

العقليةالأدلةيبينوالقرآنالعقلئة،أدئتهعلىالشارغدذقد-بالعقلئغقم

بها.يستدللممنعلىوينكر،ذلكعلىالدالة

جاءمامعرفةفيمقضرونأوقاصرونوالدينالعلمإلىالمنتسبينمنوكثير

والعقلية:السمعيةالدلائلمن!ىبه

السمعيةالدلائلمن!بهجاءماتخالفأصولاابتدعتقدفطائفة-

والعقلية.

أتىحىأنهيتصورونولا،عنهفأعرضتبدعةذلكأنرأتوطائفة-

.والصفاتالتوحيدعلىالدالةكالأدلةبه،يخبرماعلىالدالةالعقليةبالأصول

نأيظنقدبل،أدلتهيعرفولامجملابهذاجاء!ووبأنهيقرمنومنهم-

،الرسولدليلهوجواهرهحدوثعلىالإنسانبخلقكالاستدلالبهيستدلما

وحسنكالمعادبالعقليعلمأنيجوزلاماذلكفيأنيعتقدونهؤلاءمنوكثير

.والكذبوالظلمالشركوقبحوالصدقوالعدلالتوحيد

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلحم!نمالثائ:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

أصولفإنهاور!ت!الرسولبهجاءمابعضرتخالفأصولأابتدعمنوكل

وسمعا.عقلاباطلةوهي!وو،دينهأصوللاهودينه

المتفلسفةمنالصحيحةغيرالعقليةبالأدلةيستدلمنعامةأنئعقموبهذا

علىالشارعودلالةالشرعيةالعلومبمقدارجاهلونوغييرهمالمتكلمةوجمهور

العقليةأدلتهمبعلؤيوهمهممما،النقليةالدلائلعلىكدلالتهالعقليةالدلائل

جاهليتين:مقدمتينعلىابتنىهذاوجهلهم،النقليةالشارعأدلةعلى

وحسب.بهاالشارعأخبرماالشرعيةأنإحداهما:

.الأصولهيالتيللعقلياتفرعفهوالشارعبخبريستفادماأن:والثانية

الشرعية.الأدلةعلىالعقليةأدلتهمتشريف-عندهم-ذلكمنفلزم

ذدومابها،الشارعأخبرماهي:الشرعياتفإن؟باطلةالمقدمتينوكلتا

الأدلةوجميعبالعقلعلمهإلىيحتاجماجميعينتظمعليهالشارعدلوماعليها.

العقائد.ومسائلالدينوأصولوالبراهين

يتضحالعقليةالدلائلمنوالمتكلمةالمتفلسفةيذكرهماعامةتدبزوعند

هوبماوتأتيالكذر،عنالصافيةبخلاصتهتأتيوالسنةالكتابدلائلأنجليأ

منمنهموقعماوتحذفلها،يهتدوالموبأشياء،الوجوهأتئمعلىمنهاأحسن

الطرقمنوأنفعوأقوىأقربوهيواضطرابها،كثرتهامعوالأباطيلالشبهات

إليهاوهدتعليهاالنصوصدلتالتيالعقليةالطرقفيبل،المبتدعةالعقلية

إتك!و:تعالىقالوقد،أقومهيللتييهديالقرآنهذافإن،ذلكعنيغنيما

إلىالطرقأقربهوالمستقيموالصراط،152:الشورىأ(ق!تعيرصتزوإلىتتهدى
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

نأوإماتوضل،لاأنإمافإنها،الزائغةالمنحرفةالطرقبخلاف،المطلوب

أخر.مصالحوتضييععظيمتعببعدتوصل

مابمقتضىورسولهاللهكلاميعارضونوالبدعةالأهواءأهلكانولما

تناقضقطعيةعقليةأدلةعندهمقامتقدأنهويزعمون،الشبهمنلهمعرض

العقليةوالدلائلالطرقتلكينقضونالسنةأهلفإن؟الرسلبهجاءتما

وتغنيوالسنةالكتابعليهايشتملالتيالصحيحةالعقليةالأدلةببيانالمزعومة

العقليةالأقيسةمنوالسنةالكتابعليهاشتملما:ذلكومنسواها،ماكلعن

.(1)المضروبةوالأمثالالصحيحة

منها:،عظيمةفوائدذلكفيأنفيشكولا

م!هما.والهدىالعلموطلبإليهماوالتحاكموالسنةالكتابإلىالرجوع-1

الشرعيةالعقليةالدلائلمنوالسنةالكتابعليهاشتملماإظهار-2

الصحيحة.

والبدعةالأهواءأهلبهاستدلالذيالصحيحغيرالعقليالدليلنقض-3

والسنة.الكتابمنالصحيحالعقليالدليلمنعنهيغنيمابذكر

العقلتعارضدرء،(233-91/230)(253-61/125)الفتاوىمجموعانظر:(1)

/1)العالمينربعنالموقعينإعلام،(19-37،09-8/36)(1/981)والنقل

146-144).
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ذلك:نماذجومن

تباركاللهجانبفيوالشمولالتمثيلبقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدل-1

عنهيغنيالذيالصحيحالقياسببياناستدلالهمالسنةفنقفأهل،وتعالى

.-الأولالمسلكفيبيانهسبقكما-الأولىقياسوهو:،تعالىحقهفيوششعمل

بدليلالصانعوإثباتالعالمحدوثعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدل-2

العقليةالأدلةببياناستدلالهمالسنةفنقفأهل،الأجساموحدوثالأعراض

ومنها:،البابهذافيعنهتغنيالتيالصحيحة

صدقوعلىالخالقعلىبهايستدلالمعجزاتأنعلىبناء،المعجزات-

أنبيائه.

ودلائلالصنعةآثارمنالمصنوعاتسائروفيأنفسهمفييجدونهما-

.(1)الحكمةبالغالقدرةتامخبيراعالماحكيماصانعالهاأنعلىالشاهدةالحكمة

!ح!!!!6!ح!

.(8/435)والنقلالعقلتعارضدرءانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الرابعالمسلك

صحيحةعقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال

:نوعانوالبدعةالأهواءأهلبهايستدلالتيالعقليةالأدلة

باطلا.إلايكونلاالنوعفهذا:عالوحيلنصومعارضأكانما-1

كانفماباطلا.يكونوقدحقا،يكونفقد:عالنصويعارضلمما-2

العقليةالطرقفييكونبل،إليهيحتاجلافقدالنصوصيعارضولمحقامنها

باطلأمنهاكانماوأماذلك،عنيغنيماإليهاوقذتععليهاالنصودلتالتي

قالكماويبطلها،ينقضهاماوالسنةالكتابمنالصحيحةالعقليةالأدلةفيفإن

.!33:نقالفرا1(تقمي!!و\خم!منقحقلآالأجئمش!صتآتونثبمثليؤلا!:لىتعا

الأمة:وسلفوالسنةالكتابطريقةهيوهذه

وصدقتوحيدهالعقليةبالبراهينوبتن،الأمثال!ةاللهضرب:الكتابففي

المشركين،معارضةعنوأجاب،الدينأصولمنذلكوغيرالمعادوأمررسله

!يها!ملريحسزؤهىآليطتمئتيمنلقاخفقه!ولتصىتناملاصؤضرب!:تعالىلقاكما

قاألأخضرتازالئثتجرآقنألكوجعلالذى!لجيزخقيوالولبئمزؤآؤذآفثصآهآلدك!آ

والؤتنىشلهرمجفقآنبفدييعلىلأزضقؤالئئنؤتآخققآلئزىآؤلئمئق!توقدوتةتهآشص

القياسهذاللوحيالمعارضالمشركاستخدمفلما،181-78:!ي9(آقليصآنخقق

الرميمالعظمعلىالموتبعدالبعثإمكانعدمقاسحيثالفاسد،العقلي

أدلةبثلاثةالفاسدالعقليالدليلهذانقضفجاءشيء،منهيبقفلمفثالذي

صحيحة:عقلية
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجس!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الإنسانخلقفمن،الأولىالنشأةعلىالبعثبعدالأخرىالنشأةقياس-1

موته.بعديبعفأنعلىقادرأعدممنوأوجده

رئأالممتلئالأخضرالشجرمنيخرجأنعلىتعالىبقدرتهالاستدلال-2

بعدالعظاميحيأنعلىقادرذلكفعلفمنالنار،وهوذلكيناقضرماوماء

.ترابمنخلقالإنسانأنسيماولاتفتتها،

منالعظيمةالمخلوقاتهذهخلقعلىتعالىبقدرتهالاستدلال-3

الإنسانإعادةوهوذلك،منأيسرهومافعلعلىقدرتهعلىوالأرضالسماوات

عظامه.وتفتتموتهبعد

فيجيب،مخاطباتهفيالمسلكهذايستعمل!ىالثهرسولكان:السنةوفي

العقيليرزينأبوسألهفلماذلك،يطلبسؤالأسألهمنالصحيحالعقليبالدليل

أبايا":قال،؟خلقهفيذلكآيةوما،؟القيامةيومبهمخلياربهيرىأكلنا:!

فإنما":عىفقالبلى،:قالدا،به؟مخلياالبدرليلةالقمريرىكلكمأليسرزين

.(1)الوأعظمأجلفالثهالثه،خلقمنخلقهو

بقولهالسائلعارضهبالرؤيةأخبرلمافيهـته!عباسابنفإن:السلفوأما

:فقالالسماء؟،ترىألست:لهفقال،0311الأنعام:أ(لأتذر!هآلأبضتر!:تعالى

لاالإدراكنفيأنالعقليبالدليللهفبئق.(2)ال:قالكلها؟،أتراها:قالبلى،

مخلوقوهي-كلهاالسماءيرىأنيمكنلاكانإذافإنه،الرؤيةنفييقتضي

(1/161)سننهفيماجهوابن،(4731)رقم(515)صسنففيداودأبوأخرجه(1)

.(1/36)ماجهابنسننصحيحفيالألبانيالشيخوحسنه،(185)رقم

.(265)صالشريعةفيوالآجري،(1/189)السنةفيعاصمأبيابنأخرجه(2)
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نقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

وأعظم،أجلسبحانهفالثهإياها"رؤيتهينفيلاوذلك،-اللهمخلوقاتمن

الرؤية.ينفيلاإدراكهونفي،إدراكدونلكنفيرى

إلاكلهبعقليالأهواءأهلمنأحدأكلمتما":(1)معاويةبنإياسوقال

ليسماالإنسانيأخذأنفقالوا:،؟فيكمالظلمما:لهمقلتفإني،القدرية

.(2)"شيكللثهفإن:لهمفقلتله،

علؤهالفاسدةبأقيستهمعارضوالماالجهميةعلىردهفيأحمدالإماموكذلك

عقليينبدليلينالعقليةوشبههمنقفاستدلالهم،عرشهعلىواستواءهتعالى

منقدحيديهفيكانرجلاأنلو:ذلكفيالاعتبارومن!:فقال،صحيحين

غيرمنبالقدحأحاطقدآدمابنبصركان،صافيشرابوفيهصافيقوارير

خلقهبجميعأحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالثه،القدحفيآدمابنيكونأن

خلقه.منشيءفييكونأنغيرمن

وخرجبابهاأغلقثممرافقهابجميعدارابنىرجلاأنلو:أخرىوخصلة

غيرمنبيتكلسعةوكمدارهفيبيتكمعليهيخفىلاآدمابنكانمنها،

أحاطقد-الأعلىالمثلوله-فالثهالدار،جوففيالدارصاحبيكونأن

.(3)"خلقمماشيءفييكونأنغيرمنهووماهوكيفوعلمخلقهبجميع

فقيهأكان،العلامةالبصرةقاضي،واثلةأبو،البصريالمزنيقرةبنمعاويةبنإياس(1)

انظر:.(ـه121)سنةتوفيوالسؤدد،والعقلوالدهاءالذكاءفيالمثلبهيضربعفيفأ،

.(1/971)التهذيبتهذيب،(5/551)السير

.(4/169)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(2)

.(39-37):صوالجهميةالزنادقةعلالرد(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ومعقولاتنقفشتهفيالمسلكهذاخزيمةابنالأئمةإماموسلك

طوائف:ثلاث

أهلورمى،بخلقهفيهاسبحانهتشبيقهالتوصفاتمنفهممن:الأولى

.الصفاتيثبتونلأنهممشتهةبأنهمالسنة

يفهمالعقلفيهمركبعاقلببال-الحجاذوىيا-يخطرفهل":فقال

،!؟الوجهبذاكشبيهالوجههذاأنالتشبيهويعلمخطابهاويعرفالعربلغة

وصفناكماهوالذي-ثناؤهجل-ربناوجهتشبيه-العقلاءأيها-هاهناوهل

ووصفناهاذكرناهاالتيآدمبنيوجوهبتشبيهوالسنةالكتابمنصفتهوبينا

وجههالثهسمىكماآدمبنيوجهعلىالوجهاسموإيقاعالوجهاسماتفاقغير

وللخنازيروجفاآدملبنيأنقائلكللكانعلمائنامنتشبيفاكانولو،!وجفا؟

وجوهشبهقدوجوفاوالعقاربوالحياتوالحميروالسباعوالكلابوالقردة

أحسبولست،!ذكرتمماوغيرهاوالكلابوالقردةالخنازيربوجوهآدمبني

يشبهوجهك:عليهالناساكرملهقاللونفسهعندالمعطلةالجهميةأعقلأن

غضب؟إلاهذاونحووالبغلوالحماروالكلبوالدبوالقردةالخنزيروجه

بوجهوجههللمشبهالشتممنالمنطقفيالفحشفيالأدبسوءمنخرجلأنه

آدمابنوجهالمشبهالقائلهذايسمععاقلأأنأحسبولست،..ذكرنا.ما

يحكمأووالخبلبالعتهأووالبهتوالزوربالكذبويرميهإلاذكرنامابوجوه

يافتفكرواذكرنا.مابوجوهآدمابنوجهلتشبيهالقلمورفعالعقلبزوالعليه

خالقناوجهأوآدمبنيبوجوهشبفاأقربذكرناماأوجوه،!الألبابذوى

منذكرنامابوجوهآدمبنيوجوهتشبيهالعربتطلقلمفإذا،؟آدمبنيبوجوه

وجوهعلىالوجهاسميقعكماوجوههاجميععليقعقدالوجهاسمأوالسباع
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نقضفيالسنةأهلجم!نمايأول:الباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ذكرناماووجوهآدمبنيووجوه،؟مشبهةأنغلنايقالأنيلزمفكيف؟آدمبني

كانتوقدوهلاكهافناءهاالثهقضىقدمخلوقةكلهامحدثةوالبهائمالسباعمن

لوجوههاوالبهائمالسباعمنذكرناهماوجميعوأحدثها،وخلقهااللهفكؤنهاعدفا

مركبيقولولا،وشفاهوأسنانوأفواهوألسنةوأنوفوجباهوخدودأبصار

بعينشبيهةعينكولاالخنزيربوجهشبيهوجهك:آدمبنيمنلأحدالعقلفيه

علىإلاذئبخدخدكولاكلبكشفتيشفتاكولادبفمفمكولاقرد

ماعلىذكرناماكانفإذا.فيهليسبماالإنسانالرامييرميكماالمشاتمة

ربهمبكتابالقائلينالآثارأهلرمىمنأنالتمييزوأهلالعقلاءعندثبتوصفنا

الكتابوخالفوالبهتانوالزوروالكذبالباطلقالفقدبالتشبيهنبيهموسنة

.(1)!العربلسانمنوخرجوالسنة

والبصر.السمعصفتيالثهعننفىمن:الثانية

لتم!تآثتب:أباه-عليهالثهصلوات-اللهخليلمخاطبةتسمعألم":فقال

الحجا-ذوىيا-يعقلأفلا،142:مريم9(شئآغلئؤلاشجرؤلايغيئعتت!تيالتغذقا

وسلامه-عليهاللهصلوات-الثهخليلأنهذاوتعالىتباركالثهعنفهممن

يسمعلامنعبادةإلىيدعوثميبصرولايسمعلاماعبادةعلىأباهيوبخلا

الذيربيإلىأدعوك:لأبيه-عليهاللهصلوات-الخليلقالولو،!يبصرولا

والله.!؟ومعبوديمعبودكبينالفرقفما:يقولأنلأشبهيبصر؟ولايسمعلا

جل-دتهصفةكلتنكرالجهميةمنوالمعطلة،ويرىيسمعأنهلنفسهأثبتقد

وقال،بالعلملجهلهمنبيهلسانعلىأوتنزيلهمحكمفينفسهبهاوصف-وعلا

.(38-1/37)التوحيد(1)
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جك!نمنقضفيالهمشةأهلجك!نمالثاق:الفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

آ!ثزهتم!ب!خم!آتمو!سلاعلئوتكونآقآشةهؤلة!أغذإنههمقيئتإ!:!

الثهعلمفأ،414-43:الفرقانأ(صمبيلاهثمآضلبزلألهعمالأ،المإقآؤلهغقلولنئيصتصعوئ

الجهميةفمعبودسبيلأ،أضلهمبلكالأنعاميعقلولايسمعلامنأن!

.(1)"تبصرولاتسمعلاالتيكالأنعام-الثهلعائنعليهم-

الوعيد.أهل:الثالثة

لخالقهالمطيعولسانهقلبه!دثهالموحدالمؤمنيكونأنومحالدا:فقال

المنتهيعليهالمفترضغيرالبرأعمالمنإليهوندبهعليهالثهفرضمار!كأفي

منقسمفي،-والحوباتبعفالمعاصيارتكبوإن-المعاصيأكثرعن

علواذلكعناللهتعالى-ولداأوصاحبةلهجعلأوآلهةمعهودعابالثهكفر

أمرهشيءفياللهأطاعولابهبالإيماناللهأمرممابشيءأيفايؤمنولم-كبيرا

يجتمعأنمحالعنها؟اللهنهىمعصيةعنانزجرولاالفرائفوالنوافلمنبه

أعظمكانمنكلأنيعلمأنعلىمركبوالعقلالنار،منواحدةدرجةفيهذان

كليعلمكماالنار،فيعذاباأشدكانذنوبهعناللهيتجاوزلمذنوباوأكثرخطيئة

واجتنابالخيراتبفعلإليهوتقربا!دثهطاعةأكثركانمنكلأنعاقل

يجوزفكيف،نعمةوأجزلثواباوأعظمالجنانفيدرجةأرفعكانالسيئات

يعترىكانمنمعالدرجةفيالنارفييجتمعونالتوحيدأهلأنمسلميتوهمأن

ويشركبهويكفروولداصاحبةلهفيدعوشركاءأوشريكالهفيدعو!تاللهعلى

الفرائضجميعويتركالرسلجميعويكذببهبالإيمان!اللهأمرمابكلويكفر

.(2""!؟والصلبانللأصنامويسجدالنيرانفيعبدالمعاصيجميعويرتكب

.(14-1/04)التوحيد(1)

.(453-1/533)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الخامسالمسلك

قطعيةالصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات

لاالدلالةظنيةظواهرالنقليةالدلائلأنوالبدعةالأهواءأهلدعوىإن

وتقريرببيانالسنةأهلوينقضها،والبطلانالفسادغايةفيزعم؟اليقينتفيد

قطعيةالصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنتقريروهو:،ونقيضهذلكخلاف

يأتي:ماالنقضفييذكرونهاالتيالأوجهومن،الدلالة

الصفاتنصوعىلأن؟لفظيةظواهرعالصفاتنصوأنلهمئسقملاأولا:

ولاالتأويلتقبللا،محكماتصريحاتعقطعياتنصووالسنةالكتابفي

فيوهي،غيرهيحتمللاورسولهالثهمرادفينم!عالصفاتفنصو.النسخ

لفظوكدلالة،مدلولهعلىوالثلاثةالعشرةلفظكدلالةمرادهاعلىالدلالة

والغنموالبقروالإبلوالبغالوالخيلوالبحروالبروالنهاروالليلوالقمرالشمس

ألبتة.ذلكبينفرقلامدلولها،علىوالأنثىوالذكر

الشرععلىذلكعاداليقينتفيدلالفظيةالصفاتنصوصأنزعمفإذا

القرآنأقسامأظهرمنعالصفاتنصولأن؟اليقينتفيدلالفظيةأدلةبأنهكله

كلامهكانفإذاالتنؤع،غايةمتنوعةعليهالقرآنودلالةورودأ،وأكثرهاثبوتأ

صفاتهوسائروإخبارهوحكمهونهيهوأمرهوقولهونداؤهوتكليمه-سبحانه-

.(1)اهلكالحقائقبطلتله؟حقيقةلاذلككل

.(286-2/285)الصواعقمختصر،(384-1/383)المرسلةالصواعقانظر:(1)
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حم!نمنقضفيالهمصنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلستدلال

مؤمننتدئروتدئرها،والسنةالكتابفيعالصفاتنصوزاتجعمنثانيأ:

؟الكلاموأنجاسالفلسفةأرجاسعنوتخلىلشأنها،ومعظملهاوموفربها

،والتنصيموالتبيانوالتفسيروالبيانوالوضوحوالإتقانالإحكامغايةفيوجدها

مدلولاتهاعلىتدلأنهاوغزفآخر،كلاميفيدهمماأكثراليقينتفيدأنهاوعلم

.(1)صنأقيدلالةمنأقطعدلالة

:أقسامثلاثةوالسنةالقرآنألفاظأن":ثالثأ

واحدأ.معنىإلاتحتملعلانصو

مرجوحأ.بعيدأاحتمالأمعناهاغيرتحتملوظواهر

.الاحتمالعرضةالبيانبدونفهي،بيانإلىتحتاجوألفاظ

القرآنألفاظوعامة،.قطعأ..بمدلولهاليقينيفيدفهو:الأولالقسمفأما

التركيب،وجوهأصحعلفجاءتركيبهوأما.مفرداتهشأنهذا،الضربهذامن

كالنصوصأونصوصفمفرداته،للمعنىمطابقةوأشدها،اللبسمنوأبعدها

تلكبهوالمخاطبونبها،فصدالذيالمعنىفيصريحةوتراكيبهمسفاها،في

منها.مرادهبالاضطراريعلمونفهم،لهممتكلفةغيروطبيعتهمسجئتهماللغة

قدولكنمنها،الظاهرةمعانيهاغيرتحتملقدظواهر:الثانيوالقسم

التيالنصوصمجرىفجرتواحد،معنىعلىاستعمالهامواردفياطردت

م!ماها.غيرتحتمللا

.(1/12)والصفاتالأسماءمنوموقفهمالماتريدية:انظر(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

إذاالثالثالقسموأما،المتكلمبمرادوالقطعاليقينيفيدانوالقسمان

.(1)"بهالمتكلممرادغرفقبلهالقسمينإلىردهأخسن

كللغةدلالةجنسمنمعانيهاعلىوالسنةالقرآننصوصدلالةإنرابعأ:

،آدمبنيلجميعضروريأمروهذا،اللغةتلكمنويعتادونهيعرفونهماعلىقوم

بمااللهحجةعليهمفتقوملهم،ليبينقومهبلسانإلارسولأالثهيرسللمولهذا

شك.دوناليقينيالعلمأفادلأنهإلاهذاوليسلهم،خطابهمنفهموه

فرسأ(و)ركبتثوبأ(لبستا:يقولالمتكلمسمعمتىالسامعإنخامسأ:

نأوعالم،المتكلمعرفمنالألفاظهذهبمدلولعالموهولحمأ(و)أكلت

)ركبت:قولهمنولاشاة،ذبحت:معنىثوبأ(البست:بقولهيقصدلاالمتكلم

عذذلكخلافقصدمنفإنقطعأ.مرادهعلمثوبأ؟لبست:معنىفرسأ(

استحالة.أعظمورسولهاللهعلىمستحيلوهذامفهمأ،مبينألامدلسأ،ملئسآ

متكلم،كلكلاممنذلكاستفادةفوقلليقينورسولهاللهكلامإفادةفإذأ:

.مرادهعلىغيرهكلامدلالةمنورسولهالنهكلامعلىأدذوهو

علىدالةصريحةنصوصأوجدهاالقرآنألفاظعامةتأملمنإنسادسأ:

وأسماءالأنبياءكأسماءوهذا،الوجوهمنبوجهغيرهاتحتمللادلالةمعناها

فإنها،نفسهعلىأطلقهاالتيسبحانهوكأسمائه،الأعلاموكأسماءالأجناس

وآياتهوسورهالقرآنألفاظعامةوكذا،ألبتةغيرهبهاالمراديكونأنتصلحلا

منها.بالمرادلليقينمفيدةوو!ك!وأحاديث

.(672-2/067)المرسلةالصواعق(1)
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!مجنقضفيالسنةأهلج!نمالثافى:الفصل
للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بهاالمتكلمبمرادوالعلمالسمعيةالأدلةبمدلولاليقينحصولأنسابعأ:

بقصدتدذالسمعيةالأدلةفإن.العقليةالأدلةبمدلولحصولهمنوأظهرأيسر

العقليالدليلباقتضاءعلمهمنعليهأيسربذلكالمخاطبوعلم،وارادتهالداذ

علمهقبللهبخطابهماأبويهمرادمعرفةالطفليفعلهماأولكانولهذا؟مدلوله

يمكنهلمالعقليالدليلمقتضىغيرهتعليمقصدفمن:وأيضأ،العقليةبالأدلة

بمدلولفعلمه،العقليالدليلبهاصاغالتيالألفاظمدلوليعزفهحتىذلك

عليه.وأيسرإليهأسبقالعقليالدليلمقتضىعلىالدالالسمعيالدليل

أولأبوهموآدمكيفالسصي،التعلمعنيستغنيالبشرمنأحدوليس

وعفمهونئأهقبيلأوكلمهكلها،الأسماءوهي،السمعيةالأدلةأصولاللهعلمهمن

عفمهم،ذريتهمنالأنبياءجميعوهكذا.العقلبمجرديعلمهلمماالوحيبخطاب

منلهموحصل،عقولهمبمجرديعلموهلمما-الوحيوهي-السمعيةبالأدلة

بمجردلهميحصللممالهماللهخطابهيالتيالسمعيةبالأدلةوالعلماليقين

وهداهم،العقلعلىيحالواولمالسمعيةالأدلةعلىوأممهمهموأحيلوا،العقل

السمعيةبالأدلةأممهمعلىحجفوأقام،العقلبمجردلاالسمعيةبالأدلةالثه

بالعقل.لا

يقيسآعلمناوقد،بالتبيلغ!وواللهرسولأمرقدوتعالىتباركالثهأنثامنأ:

وشهادةاللهبشهادةوذلك،ربهرسالةبفغعىأنه-مؤمنمسلمكلوعلم-

لكانالمبينالبلاغمنربهبهأمرهبمايقملمولو،!الصحابةمنالصفوة

ملومآ.
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نقضفيالهممنةأهلجم!نماالماول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الأمةتفيدلاألفاظأ"!ووالرسولبفغهل:القانونهذاأصحابفيسأل

لأن"البطلانظاهرالأولو.؟والمعانيالألفاظبقغأنهأويقينأ،ولاعلمأ

الرسالة.تبليغفيالطعنمقتضاه

يقينيتين:مقدمتينعلىمبنئةتكونقداللفظيةالسمعيةالأدلةتاسعأ:

المتكلم.مرادفهمواإليناالناقلينأنإحداهما:

عليه.الدالاللفظنقلواكماالمرادذلكإلينانقلواأنهم:والثانية

باسمعروالنبيخاطبهمالذينفإنبالاضطرار،معلومةالمقدمتينوكلتا

فيالقرآنألفاظمنوغيرهاوالغسلوالوضوءوالحجوالصوموالزكاةالصلاة

بالاضطراريعلموغيرها؟والأمكنةوالأزمنةوالأعيانالأعمالمنالأنواعسائر

لها.حفظهممنأعظمبهاخاطبهمالتيالألفاظتلكمنمرادهفهمواأنهم

كانوابعدهممنوالأئمةوالتابعينالصحابةأنبالاضطرارالمعلومومن

حصوليتوقفولم،اليقينيةالمعرفةتكونماأتموعلى،العلميكونماأتمعلى

هذاأعمحابذكرهاالتيالعشرالمقدماتتلكعلىالشارعبمرادلهماليقين

.القانون

كقوله،الذممعرضفيإلاالمجردالظنيطلقلمسبحانهالثهأنعاشرأ:

!28:النجم9(آفذئزيهمقنمممجآةؤلقذآلأنفسىقفوىوقاآلطنإلأيتبعون!إن:تعالى

البفرة:4!1(فئيؤيؤن!ذبآلأيخره:قولهفيكما،أهلهعلىاللهأثنىالذياليقينبخلافهذا

يجعلواأن-اليقينعلىوأثنىالظنذماللهأنتبينأنبعد-هؤلاءيستسيغفكيف

المبين.الفلاللهوهذاإن،إ؟لليقينمفارقأللظنملازمأنبيهإلىوحيه
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منهـكجنقضفيالسنةأهلمنهـمجالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

يحصللموالذين،السمعيةالأدلةمنأضعفالعقليةالأدلةأنعشر:حادي

بالأدلةاليقينلهمحصلالذينأضعافأضعافالعقليةبالأدلةاليقينلهم

.السمعياتفيالقادحةالشكوكمناكرالعقلياتفيالقادحةوالشكوكالسمع!،

والزنادقةللفلاسفةبابأبذلكفتحواالقانونهذاأصحابأنعشر:ثاني

هذااستغلواالمعاصرونالمستشرقونحتىبل،الدينأبوابجميعفيللطعن

يصلحفلا،ظنيةلفظيةأدلتهاأنبحجةوعقائدها،الشريعةفيللقدحالقانون

بذلكقطعواالقانونأصحابأنعنناهيك،الظنيالدليلمنالعقيدةتؤخذأن

آياتإن:-مثلأ-قالإذاالمعطللأن؟أولئكعلىالردأنفسهمعلى-أيضأ-

الفيلسوفعليهرذعالمعاد؟نصوبخلافاليقينتفيدلاوأخبارهاالصفات

فصار.اليقينتفيدلالفظيةأيضأعالمعادنصوإن:وقالسلاحهبنفسالملحد

المشككين.بأيديومعولأ،الدينبهئهذمأصلأالقانونهذا

طتقلوورسولهاللهكلامعلىطبقوهالذيالقانونهذاأنعشر:ثالث

فيولاالمصنفةالمصنفاتفيلا،يقينيعلمالدنيافييبقلمالكلامسائرعلى

لكانذاتهالقانونهذاألفاظعلىكبقلوبلآدم،بنوبهيتخاطبالذيالكلام

.بطلانعلىبطلانأولازدادتهافتأ،وأسرعتساقطأأكثر

بالتهظنوسوء!اجحافجورالكلامسائردونالوحيعلىوتطبيقه

للأمةوأنصحوأفصحوأحكمأعلمهومنكلاميكونكيفوإلا،ورسوله

.!؟اليقينتفيدالعقليةهؤلاءوشبهات،اليقينعنمجردأ
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

منها:،والبطلانالفسادغايةفيلوازمالقانونبهذاالقولعلىيلزمعشر:رابع

للناستركحيث،-بالثهوالعياذ-دعوتهفشلتقدمحروالرسولأن-1

يقينأ.تكسبولاعلمأ،تفيدلاألفاظهماوسنةكتابأ

نقلفيالطعنمنشزوذلك،القرآنبمعانيالعلمحصولفيالطعن-2

وأما،الرافضةفعلمنألفاظهبعفررنقلفيالطعنكانولهذا،ألفاظهبعضر

سبيلهم،سلكومنالملاحدةالباطنيةفعلمنبمعانيهالعلمحصولفيالطعن

أولئك.منشروهؤلاء

مضمونبل،-بلسانهصاحبهبهاأقزوان-الحقيقةفيالرسالةجحد-3

،رسولإليهميرسلأنمنخيرإليهميرسلرسولبلاالناستركأنالقانون

نأوذلك.الناسبهمضلبل،الدينأصولفيأحدبهميهتدلمالرسلوأن

حجة،ولاعلممفيستفادلا-القانونهذاأرباباعتقدهماعلى-القرآن

لذلكموافقأكانفإن؟القرآنفينظرناثم،اعتقدناهشيئأبعقولناعلمناإذابل

لابه،استفدناهالذيالعقليالدليلبذلكمعلومألكونهظاهرهعلأقررناه

بعقولناواستنبطناهعرفناهلمامخالفأظاهرهكانوإن،بهأخبرالرسولبكون

التأويل.طريقةالسمعفيوسلكناالعقلاتبعنا

منللذكرقهلآئقرةانت!رتاوتقذ!:يقولالثهأنوذلك،تعالىاللهتكذيب-4

(ئور!ت!حتزيهخلمتإشتئصثصيمنليهنبآفيقرطتاقا!:لويقو،!71،22،23،04:لقمرا1(قذيهر

معرفتهيمكنلابماالإتيانمنأعظمتفريطولاتعسيرلاأنهومعلوم،138:الأنعام1

تحقيقها!.إلىسبيللاعشرةشروطمنلابدبل،بالطاعةالمطالبةمعألبتة
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

أساسه:منباطلالقانونهذاأن:عشرخامس

المشهورةكاللغاتالتواتر،حدبلغوالتصريفوالنحوبعفاللغاتلأن-1

فعلوزنهعلىوما)ضرت(وأن،المفعولونصب،الفاعلورفع،الشهرةغاية

قطعي.فهوالمشهوراتهذهمنمؤلفتركيبفكل.ذلكوأمثال،ماضيى

أنكرفقدبمدلولهللقطعبمفيدال!ركيباتمنشيءلاأناذعىمن-2

والعناد.محفالسفسطةإلاهوفمابغداد.كوجود،المتواتراتجميع

القرينة.عدمعندالأصلخلاففيالكلاميستعملونلاالعقلاءأن-3

فائدةبطلتوإلاالمراد،هوالأصلأنالقطعيةبالقرائنئعلمقد-4

أصلأ.المتواتروقطعيةالتخاطب

ظاهيركلفليسظواهر،الصفاتنصوصأنشفملوأنهعشر:سادس

المعنى،بذلكالقطعحصلمعنىعلىالظنيةالظواهرتضافرتإذالأنهظنيأ،

إذاالأخبارفإن،مقبالمرادالقطعفيالنمئ!حكتمالظاهرحكميكونفحينئذ

المعنى.بذلكاليقينحصلواحدمعنىعلىتواردت

واحدمعنىعلىلتضافرهالكنهاظواهر،عالصفاتنصوأنشفمفلو

.(1)بالقطعالمرادعلىدالةقطعياتصارت

:تقدمفيمايراجع(1)

المجلد.آخرإلى(2/366)المرسلةالصواعق-1

.(061-051)صالإسلاميةالعقيدةعلالفاسدالتأويلجناية-2

.(31-2/91)والصفاتالأسماءمنوموقفهمالماتريدية-3
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السادسالمسلك

الصحيحةالغقليةالدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات

الصريحةالعقليةوالدلإئل

والدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوىعليهبنيتالذيالأصل

وأن،ظئيوالنقلقطعتيالعقلأن:هو،عليهقامتالذيوالأساس،العقلية

النقل.أصلهوالعقل

،ومقدماتقوانينعلىمذهبهموضعواأنهمذلكإلىلهموالملجئ"

فأفسدوافروعأ،لهايجدوالمأشياءوأصلواأصولأ،لهايجدوالمأشياءوفزعوا

إلىذلكفيفرجعوا،موجودةأقيسةمخ!للبارييجدواولمأصلحوا،مماأكثر

لمأمالتوحيدلهمصحيبالواولم،قوانينهممنوضعوامالهملينتظم،الظن

.(1)ادذلكفيعقولهميحكمواأنوأرادوايصح،

نقضفيالقيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخالإماماناجتهدوقد

بهيحصلماهنامنهاأذكر،كثيرةوبوجوهمختلفةجوانبمنالدعوىهذه

المقصود.

النقل:أصلهوالعقلكونإبطالأولأ:

هو:هل،النقلأصلهوالعقلأنمنمرادكمما:لهميقالول

الأمر؟نفسفيالنقلثبوتفيأصلالعقلأن-أ

.(94-93)صالأديانأهلعقائدمعرفةفيالبرهان(1)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأ!همولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بصحف؟علمنافيأصلأو-ب

موقوفآليسالأمرنفسفيثابتهومافإن؟عاقليقولهفلا:الأولأما

لابالحقائقعلمنافعدمبه،علمناعدمعلىأوبغيرهأوبالعقلبهعلمناعلى

نفسهفيثابتهوالمصدوقالصادقبهأخبرفماالأمر،نفسفيثبوتهاينفي

نأكما،يصدقوهلمأمالناسصذقهوسواء،نعلمهلمأمبعقولناعلمناهسواء

أسمائهوثبوتتعالىالربووجود،كذبهمنكذبه!انحقص!+اللهرسول

.جحدهمنجحدهأوجهلهمنجهلهوإنحقوصفاته

ينافيلابالحقائقعلمناعدمإذبه،علمناعلىموقوفأليسذلكفثبوت

الثابتةالحقائقفيقدحأالعقلفيالقدحفليسهذاوعلىالأمر؟نفسفيثبوتها

بالسمع.

معارفومنهاتحصر،أنمناكرالعقليةالمعارفبأنعليهفيرد:الثانيوأما

ماكلفليس،-ونحوهاوالجغرافياوالنحوكالحساب-بالسمعلهاصلةلا

الحسابأنيعقلهلإذ،صحتهعلىودليلأللسمعأصلأيكونبالعقليعرف

هذا،؟والسنةالكتابفيالنقليةبالأدلةمعرفتنافيأصلونحوهاالهيئةوعلم

عاقل.يتصورهلا

نفسفيثبوتهفيأصلألا؟للنقلأصلأالمعقولاتفليستهذا:وعلى

.(1)هتخصعلىلنادليلأأو،معرفتهفيأصلأولاالأمر،

.(89-1/87)والنقلالعقلتعارضدرء:انظر(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

والنقل:العقلفيالقدحيتضمنالنقلعلىالعقلتقديمأنإثباتثانيأ:

علمالسمعلأن؟التعارضعندأولىالسمععلىالعقلتقديمقيل:إن"

قواعدمنوهذهمعأ،والعقلالسمعبطلالعقلبطلولو،أصلهفهوبالعقل

تعارضهايستحيلالعلومبأنالمحققونذلكفياعترضهمقد:قلنا.المتكلمين

ذدأنبعدأيضأالسمعبطللوفإنه،محالتقديرفتعارضها،والسمعالعقلفي

وأنهالسمعبصحةحكمكانقدالعقللأنأيضأ؟معألبطلاصحتهعلالعقل

.(1)"العقليةالأحكامبطلانببطلانهعلمناالسمعبطلفحين،يبطللا

والنقل:العقلبينالتعارضبوجودقولهمإبطالثالثأ:

يمكنلاالصحيحالنقلفإن؟باطلووهيمفاسدتصؤيىعلىمبنئيالقولهذا

يطابقالصريحوالعقل،يتعارضانلامتلازمانهمابل،صريحعقليعارضهأن

ذلك،علىيدذبعفماذكرسبقوقد،ويناصرهويعاضدهالصحيحالعقل

هنا:ويضاف

كانسواءبشيءاللهأخبرإذايجوزفلاتتناقف،لاالحقأدلةأن"-1

يكونولا،الأولالخبريناقفذلكماأخبارهفييكونأننفيأأوإثباتأالخبر

للعلمالمقتضيةفالأدلة،المعقولالخبريناقفذلكماالخبربدونيعقلفيما

أحدهماكانأو،عقليينأوسمعيينالدليلانكانسواءتتناقف،أنيجوزلا

.(2)"عقليأوالآخرسمعيأ

.(119-117)عالخلقعلالحقإيثار(1)

.(6/415)الفتاوىمجموع(2)
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

:مقاماتثلاثلهالنقلمعالعقلأن"-2

أحكامهوبناء،الدينمحاسنمنيراهبما،الشرععليهدذبمايشهدأنإما

،الإمكانحسبوتقليلهاالمفاسددفعوعلىوتكميلها،المصالحتحصيلعلى

ولاتتغير،ولاوالزمانالوقتمعتجري!ارشاداتهالدينهدايةأنوبيان

بغيرها.الرشديحصل

والجنةوالبرزخالغيبكأمور-تفاصيلهالمعرفةالعقليهتديلاأنوإما

إلاتفصيلأولاإجمالألاإليهالعقولتهتديلامما؟القيامةيوموأحوالوالنار

الشارعصدقلتيفنه؟للسمعويسقميخضعفيهاوالعقل؟-السماويبالوحي

الحق.إلايقوللاوأنه

...حكمتهولاوجههتعرفولا،العقولفيهتحاربماالشرعيأتيأن!اما

العقليشهدبأميرورودهاوأمابها،الشرائعتردالتيهيالثلاثةالأمورفهذه

.(1)اديتعارضلاالحقلأن؟الممتنعالمحالمنفهذاوإحالتهببطلانهالصريح

منها:أمور،عدةوالنقلالعقلبينتعارضيىوجودظنفيهؤلاءأوقعوالذي

أخبرماالشرعيةأنوظنهم،والعقليةالشرعيةالعلومبينقصلهم-1

ذدومابها،الشارعأخبرماهيالشرعياتفإن؟باطلوهذا.فقطبهاالشارع

عليها)2(.الشارع

-سعديابنالشيخلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-الشافيةالكافيةتوضيح(1)

(3/357).

.(234-228/19)الفتاوىمجموعانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

شبهاتالحقيقةفيوهومعقولأ،بمعقوليليسمافيظن،العقلفيفسا؟-2

وتكون،قطعيةوأدلةبراهينويظنها،عقليةبأدلةفيحتجله،حقيقةلاوخيال

وباطلها)1(.حقهايمئزلممتشابهةومعالزمجملةألفافيمنمركبةفاسدةشبهات

بماجاءتالرسلفإن،يدركهلاوماالعقليحيلهمابينالتمييزعدم-3

.(2)امتناعهالعقليعلمبمالا،إدراكهعنالعقليعجز

الصحيحالنقلمنليس؟عارضهالعقلإن:قيلالذيالنقليكونأن-4

والنقل.العقلبينتعارضييوجودإثبات-هذهوالحال-يصخفلا،(3)المقبول

فيفهمعقلهيعارضنقلأفيسمع،للنقلالصحيحالمدلولفهمعدم-5

قيل:وقد.(3)عليهيدذلامابعقلهمنه

(4)"السقيمالفهممنو(فتهصحيحآقولآعائبمنوكم"

ضعفمنفلابذوعقلينقليبينتعارضوجدمافمتى،تقذمماعلىوبناء

أحدهما)5(.

ماوهذا،؟النقليعارضأنهتزعمونالذيالعقللناعتنوا:لهميقالثم

القانونهذاأربابفإن،العجبأعجبمنوهو،عليهالاتفاقإلىلهمسبيللا

.(2/594)المرسلةالصواعق،(21/68)(6/415)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(2/594)المرسلةالصواعق،(3/339)الفتاوىمجموعانظر:(2)

المرسلةالصواعق،(1/481)التعارضدرء،(6/415)الفتاوىمجموعانظر:(3)

(2/459).

.(232)صديوانهفيوهو،المتنبيالطيبلأبيالبيت(4)

.(568-02/567)الفتاوىمجموعانظر:(5)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

شدةمعفالفلاسفة،اضطرابأشذالنقليعارضالذيالعقلفيضطربون

الملل،أهلطوائفمنالبابهذافياضطرابأالناسأشدبالمعقولاتاعتنائهم

وكل،العالمفياضطرابأشدمنالبابهذافيفاضطرابهمالمتكلمونوأما

العقل،صريحعنخرجقدمخالفهوأنمعه،العقلصريحأنيدعيمنهم

.الأخرىالفرقةبعقلفرقةكلعقلونبطل،جميعهمنصذقفنحن

عقولكموأقي،؟ورسولهاللهكلاميوزنمنكمقنبعقل:للجميعنقولثم

فؤض؟،أوأؤلأوردخالفهوما،ظاهرهعلىوألهزقبلوافقهفما؟لهمعيارأتجعل

المنتسبينمنتبعهمومن-أصنافهماختلافعلى-المتقدمينالفلاسفةأعقل

مأ،؟والممثلةوالمرجئةوالمعتزلةالجهميةرؤوسعقلأم،؟الأمةهذهإلى

واختاروازبدتها،ومحضوا،العقلياتهذبواالذينالمتأخرينبعقولترضون

أشداضطرابهمترونوأنتم؟تقدمهممنسائربعقوليرضواولم،لنفوسهم

عقولأم،؟والإسماعيليةوالباطنيةالقرامطةعقولترضونأم،؟الاضطراب

الوجود؟.بوحدةالقائلينالاتحادية

معه،الصريحالمعقولأنيذعيأضعافهموأضعافوأضعافهمهؤلاءفكل

كتبهمفيعليهمتناديعقولهموهذه،المعقولصريحعنخرجوامخالفيهوأن

ميزانأواجعلوهعقلأمنهاخذواأو،استطعتمإنفاجمعوها،عنهمالناقلينوكتب

منبعداعذرواثمذلك،علىوعيارآ،الرسلبهجاءتوماعالوحيلنصو

أهلهابشهادةالمتناقفةالمضطربةالعقولهذهعلىرسولهوسنةاللهكتابقذم

العلميفيدرسولهوسنةاللهكتابإن:وقالعليها،ورسولهاللهأنصاروشهادة

والريبوالحيرةالشكوكيفيدإنماالمتناقفةالمضطربةالعقولوهذه،واليقين
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةا!أهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ورمي،الصحيحبالنقلأخذالعقولوهذهالنقلتعارضفإذا،المركبوالجهل

أصحابها)1(.وحطاللهحطهاحيثوخطت،الأقدامتحتالعقولبهذه

:التعارضعندالنقلعلىالعقلتقديمبوجوبقولهمإبطالرابعأ:

منها:،عديدةوجوهمنوذلك

والنقل:بالعقل-أولأ-مرادكمما:لهميقالأن-1

كذلككانفإنمدلولهما؟،بثبوتالعقليقطعاللذانالقطعيانمرادكمهل

قطعآ،مدلولهعلىيدلالقطعيلأنأصلأ؟حينئدالتعارضبإمكانيسفمفلا

مثله.كانمايعارضأنيتصؤرفلاكذلككانوما،العلمويقتضي

فالواجبذلكأردتمفإن،؟دلالةوإماثبوتأ،إماالظتيان؟مرادكمأو

عقلأ.أونقلأكانسواءمطلقأ،منهماالراجحتقديمهو-هذهوالحال-

فالقطعيكذلككانفإنظنيا؟،والآخرقطعيأ،أحدهماكانمامرادكمأو

القطعباعتبارهوإنماهنافالتقديمعقليا،أوسمعيأكانسواءمطلقأ،المقذمهو

كماخطأ،مطلقآالعقليتقديمأنتقذمبمافظهر.والعقلالنقلباعتبارلا،والظن

.(2)أضيأخطأعقليأ:كونهالترجيحجهةتجغلأن

يعارضالذيالعقلتعيينفيشديدأاضطرابأاضطربتم:لهميقالثم-2

علىمقذمأالشديدالاضطرابذلكمفيهاضطربتمماتجعلونفكيف،النقلبه

.!؟الأمينرسولهعلىالخبيرالحكيمالعليمأنزلهالذي،الاختلافمنالسالمالنقل

.(791-2/781)المرسلةالصواعقانظر:(1)

.(87-1/86)التعارضدرء:انظر(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

السابعالمسلك

الدلإئلعلىالصحيحةالسقليةالدلائلتقديموجوبتقرير

بينهماالسعارضوجودفيرضإذاالعقلية

ظنيةالنظيئالدلائلبأنوالبدعةالأهواءأهلدعوىالسنةأهلإبطالبعد

و!افيم،ا!ليةوالدلائلالنقليةالدلائلبينالتعارضوجودودعواهم،الدلالة

وجوفىفرضعلىأنهوهو:،صحيحبقانونأهلهعلىالفاسدالقانونيعكسون

الواجبفإنالصريحةالعقليةوالدلائلالصحيحةالنقليةالدلائلبينالتعارض

منها:،أوجهلعدةوذلك،العقلعلىالنقلتقديمهوحينها

تصديقهمستلزماتومن،بهأخبرماكلفيللشرعمصذقالعقلأن-1

د!دقا!لمولابه،أخبرماكلفيالعقليصذقلموالشرع،خبرهقبولإياه

رسولهذاأنبعقلهالإنسانعلمفلو.العقلبهيخبرماكلعلىموقوفالشرع

4!كان؟خبرهفيينازعهماعقلهفيووجدما،بشيءيخبرأنهوغيمحقأ،الثه

وأسمائه!الىبالفهمنهأعلمهومنإلىالنزاعموارديسفمأنعليهيوجب

الآخر.واليوموصفاته

عقولهمفيمشفاوتونسوان،الإضافيةالنسبيةالأمورمنالعقلأن-2

!لمووروا!ييز،والاستدلالوالنظروالمعرفةالعقلمناللهيؤتيهممابحسب

لهايعيرضالعقولأنكماآخر،وقحبفييجهلهكانمابعقلهحاليفيالإنسان

!كانا!قلىكلالعقلتجقديملهظضافلوواخضلافها،وتناقضهاغلطهايوجبما

ومعرفته.ثبوتهإلىسبيللاشيءعلىللناسإحالةذلكفي
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الرسولبهأخبرماقبولووجوبالسمعصخةعلىدذقدالعقلأن-3

نفسه،العقلدلالةأبطلناقدلكنا-عليهالعقلبتقديم-النقلأبطلنافلو!وو،

بدليليليسمالأن؟للنقلضأمعالييكونأنيصلحلمالعقلدلالةأبطلناوإذا

غيموأئه،السمعبصحةأقزمنإنبلالأشياء.منشييلمعارضةيصلحلا

هوعندهالعقللأن؟البتةبالعقلالسمغيعارضأنيمكنهلا؟بالعقلصخته

متناقفة،دلالتهكانتبفسادهأخرىمزةشهدفإذا،السمعبصحةالشاهد

لمعارضف)1(.ولاالسمعلإثباتلايصلحفلا

!ح!!!!اكع

.(125-1/122)الصفاتفيمذهبهمالمبتدعةعليهابنىالتيالأصول:انظر(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلجالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ال!امنالمسلك

عليهائييتالتيالحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال

الصحيحةغيرالعقليةالأدلة

وإبطال،داخلهمنالعقليللدليلنقضإنهحيثمنالمسلكهذاأهميةتأتي

عليها.بمييالتيمقدماتهمنهاصيغتالتيألفاظهوهي،بنائهلمركبات

فيوجدتتؤقلتإذاالشرعيةالطرق"أنالسنةأهلعندالمستقرومن

وصفين:جمعتقدالأك!ر

يقينية.تكونأنأحدهما:

نتائجهافتكون،المقدماتقليلة:أعني،مركبةغيربسيطةتكونأن:والثانية

.(1)"الأؤلالمقدماتمنقريبة

فإنها:والبدعةالأهواءأهليستعملهاالتيالعقليةالأدلةوأما

.الوصولقبلكثيرافيهاالسالكونينقطع،المقدماتكثيرة"-1

لاخفيةوإمافيها،النزاعيقعمشتبهةإما-الغالبفي-ومقدماتها-2

دليليمقدماتجميععلىرئيساناثنانمنهميتفقلاولهذاالأذكياء،إلايدركها

الاستدلالفيطريقةلهوالمتكلمينالفلاسفةرؤساءمنرئيسفكلنادزا،إلا

الآخر،طريقةفيأحدهماأتباعمنكليقدحبحيثالاخر،الرئيسطريقةتخالف

بل-الملةأهلجمهوركانوإن،بطريقتهإلايعرفلاالقهأنمنهماكلويعتقد

فيها.يخالفونه-السلفعامة

.(1/256)الجهميةتلبيسبيان(1)
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نقضفيالهممنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

حدوثبإثباتإلايعزفلااللهأنيعتقدونالمتكلمينغالبأن:ذلكمثال

:طرقحدوثهإثباتفيلهمثم،محدثهعلىبذلكالاستدلالثم،العالم

.الأجسامصفاتوهي،لأعراضابحدوثيستدلونفأكثرهم

يمكنلاوالنبوةالصانعإثباتأنيعتقدونوغيرهمالمعتزلةمنالقدريةثم

ذلكونحو،انتقفالدليل!الا،لأفعالهالمحدثهوالعبدأناعتقادبعدإلا

المسلمين.جمهورفيهايخالفهمالتيالأصولمن

بحدوثالأجسامحدوثعلىالمستدلينالمتكلمينهؤلاءوجمهور

منالسمعياتظاهرعليهدلمانفيعلىالدليلهوهذايجعلونالحركات

الدليلهوهذايجعلونوغيرهموالمعتزلةذلك،ونحووينزليجيءاللهأن

ذلك؟غيرولارحمةولاعزةولاقدرةولاعلملاصفة،لهليسالفهأنعلى

.الموصوفحدوثعلىتدلأعراض-بزعمهم-ذلكلأن

الطبيعيثمبالمنطقيبتدئ-سيناكابن-الفلسفةفيالمصنفينوأكثر

الإلهي.منعندهماإلىينتقلثميذكرهلاأووالرياضي

والعلم،النظرفي:الكلامفيبمقدماتهيبتدؤونالكلامفيالمصنفينوتجد

محدثه،!اثبات،العالمحدوثإلىينتقلونثم-المنطقجنسمنوهو-والدليل

فيوينظر،والمعدومالموجود،:إلىالمعلوماتتقسيمإلىينتقلمنومنهم

.(1)"وأقسامهالوجود
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

حيثمن-أدلتهمفيوالبدعةالأهواءأهليستعملهاالتيالمقدماتوهذه

نوعين:على-اللفظيبناؤها

التيالمعانيوفي،العربلغةفيمعروفةألفاظعلىتبنىمقدمات:الأول

والسنة.الكتاببهاوردالتيالمعانيوفيفيها،العرباستعملتها

معانيهاغيرفيأو،العربلغةفيمعروفةغيرألفاطعلتبنىمقدمات:الثاني

والسنة.الكتابفيوردتالتيمعانيهاغيرفيأو،العربفيهااستعملتهاي!لا

فهوالثانيالنوعوأماذكرها،تقدممسالكعدةفلنقضهالأولالنوعأما

المسلك.هذافيالمقصود

بالعقل:والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمسالكفمن

العقليةالأدلةعليهائييتالتيالحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال

ومراعاته،هذامعرفةلل!تتيفينبغي"الوزير:ابنقالكما،الصحيحةغير

سمعبهوردولايحتاجهلابماوالتشنيعالتشويشمنالبدعأهليمكنولا

.(1)"والمتكلفينالمتكلمينمنكثيربهالهجالتيالمبتدعةالعباراتمن

:طرقبعدةيكونالأمروهذا

الدليلفياستعملأنهأوبتاتآ،العربلغةمنليساللفظكونبيان-1

الثهلأنقوتها؟لهاالطريقةوهذه.العربعليهاستعملتهالذيمعناهغيرعلى

يفهمأنأرادفمن،الأخرىباللغاتلا،العرببلغةرسولهوبعثكتابهأنزل

وأننزل،بهاالتياللغةهذهيستعملأنإلالهفليسلهيستدذأواللهدين

.(6/88)القواصممنالعواصم(1)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةاالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

شزبهاأو،عندهمنألفاظأاخترعإذاوأماأهلها،بهاأرادفيماألفاظهايستعمل

فيعربيةألفاظأاستعملأو،واليونانيةوالرومانيةكالهنديةالأخرىاللغاتمن

يقوملامحضةبشريةألفاظهكانت؟العربعليهااستعملتهاالتيالمعانيغير

مقذمات؟منهاتبنىولا،دينبهايقزرولاشرع،منهايستفادولا،حكمعليها

عليه.تقومشرعئيمرجعولاحرمةلهاليسلأنها

استعملالذيالمعنىغيرعلىوالسنةالكتابفيجاءقداللفظكونبيان-2

كافيالأمرهذابيانمجردأنفيشكولا،ينقضهأويخالفهماعلىأوالدليلفي

التيومعانيهاوالسنةالكتابألفاظخلالمنيفقمالثهدينفإن؟الدليلإبطالفي

دلالاتعنخارجأكانذلكغيرفيمنهالفظأاستعملومنفيهما،بهاوردت

والسنةالكتابمعانيتبديلإلىوداعيأسلطانأ،بهاللهينزللمماومبتدعأ،الوحي

قيمة.ولاوزنلهاليسعندهمنبشرلهبمعالبالشريفةالصحيحة

بأنالمقصود،علىالدلالةفيصريحولاواضحغيراللفظكونبيان-3

وفيهاحقهومافيهايكونقد،متعددةمعانييحتملمشتبهأمجملألفظأيكون

:معناهعنالاستفصالبعدإلاجملةرذهولاجملةبهالقطعيجوزفلا،باطلهوما

نفسهالمعنىذلكيؤديبمااللفظاستبدالمعالمعنىقبلحقأمعناهكانفإن

فإنولهذا،والمعنىاللفظرذباطلأالمعنىكان!ان،والسنةالكتابألفاظمن

يبدءونفإنهمالنوعهذامنألفافيعليشتملدليلأينقضونحينالسنةأهل

حقمنفيهمايبينونثم،اللفظذلكيحتملهاالتيالمعانيفيبالتفصيلذلك

.-آنفأذيمرماضوءعلى-باطلأو
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجم!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

الأصل،هوورسولهالثهقالهمايجغلأنالواجبأن":ذلكفيوالقاعدة

السمعي،الخبريوإماالعقليإماودليلهبرهانهويعرف،ويعقلمعناهويتدبر

وتخالفهتوافقهقدالتيالناسأقوالوتجعلوهذا،هذاعلىالقرآندلالةويعرف

ويحتملوكذا،كذايحتمل:الألفاظهذهلأصحابفيقال،مجملة!تشابهة

يخالفهمابهاأرادوا!ان،قبلالرسولخبريوافقمابهاأرادوافإنوكذا،كذا

و)الجهة(و)الجوهر(و)المتحيز((و)الجسم()المركبلفظمثلوهذارد،

توجدلاالألفاظهذهفإن،ذلكونحو)الحيز(ولفظ،ذلكونحو(و)العرض

اللغةفيولابل،الاصطلاحهذاأهليريدهالذيبالمعنىوالسنةالكتابفي

المعانيتلكعنغيرهميعبرلممعانعلىبهابالتعبيريختصونهمبلأيضا،

القرآنعليهدلماويبطل،أخرىبعباراتالمعانيتلكفيفسر،الألفاظبهذه

الباطل،منالحقتبينوالتفصيلالاستفساروقعوإذا،والسمعيةالعقليةبالأدلة

يأخذون،مشتركةمقدماتمنملفقةفإنها،أدلتهمعلىالكلاموجهوعرف

بمعنىالأخرىالمقدمةوفي،بمعنىالمقدمتينإحدىفيالمشتركاللفظ

.(1)"بدليلليسالمعنىوفي،دليلاللفظصورةفيفهوآخر،

:-وآثارهوأسبابهالمسلكهذاتقريرفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

عقلياتهمفيوضلالهمتناقفهمبهنبينمابعضعلىننبهأناهنا:والمقصود"

المنقولبصحيحالثابتةعالرسولنصوبهاوعارضوا!الثهصفاتبهانفواالتي

هؤلاءأقوالمعرفةفيالذكيالفاضلأمعنوكلما،المعقوللصريحالموافقة

بعفالصفاتكنفاةالبدعأهلمنبعفأقوالهمفيوافقهمومنالملاحدة

.(461-13/541)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

فإنه؟عليهتقديمهيجبوأنهالرسولكلامعارضالمعقولأنيزعمونالذين

فساديتبينبهوماالرسولبهأخبرمايصدقماالصريحبالعقليعلمأنهلهيتبين

لغاتفيتحتملمشتبهةمجملةألفاظإلىعمدواهؤلاءولكن،ذلكيعارضما

منهاالمفهومهوليسماالمعانيمنفيهايدخلونوصاروا،متعددةمعانيالأمم

وعظموابعف،علىبعضهبنواطويلاتأليفاوألفوهاركبوهاثم،الأمملغاتفي

منفيهلماوغموضادقةفيهأنريبولا،يفهمهلممننفوسفيوهولوهقولهم

بماوخاطبوهالطالبمعهمدخلفإذا،المشتبهةوالمعانيالمشتركةالألفاظ

يصلحلاوهذاهذا،تفهملاأنت:لهقالواعليهميعحرضفأخذفطرتهعنهتنفر

الأمورتلكتسلمأنعلىيحملهاوالحميةالأنفةمنالنفوسفيمافيبقى،لك

نقصإلىينسبوهأنخشيةعليهاالاعتراضتركوعلى،عندهتحقيقهاقبل

...درجاتمخاطبتهمفيالناسونقلوا،والعقلالعلم

علىيوافقهملاأنوأمثالهمهؤلاءضلالكشفيريدمنعلىيجبولهذا

العقليةالمعانيفيالكلامويكون،مقصودهويعرفمعناهيتبينحتىمجمللفظ

مجملة.بألفاظمشتبهةمعانفيلاالمبينة

والعقل:الشرعفينافعهذاأنواعلم

الرسولأنثبتمافكل،ورسولهالثهقالهبمانؤمنأنعلينافإن:الشرعأما

الصادقأنهعلمناقدلأنا؟معناهنفهملم!انبهنصدقأنفعليناقاله!!

الألفاظمنالأمةفيهتنازعوما،الحقإلااللهعلىيقوللاالذيالمصدوق

ذلك-وأمثالوالعرضوالجوهروالجسموالجهةالمتحيزكلفظ-المجملة

الإثباتفيولاالنفيفيلاالأسماءهذهمناسممسمىيقبلأنأحدعلىفليس
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

لقولموافقاصحيحامعنىأرادبذلكالمتكلمكانفإن،معناهلهيتبينحتى

كانالمعصوملقولمخالفامعنىبهأرادكانوإنحقا،أرادهماكانا!معصوم

فقهية،مسألةوهي،ونفيهاللفظذلكإطلاقفيالنظريبقىثمباطلا،أرادهمما

وقد،مفسدةمنفيهلمااللفظإطلاقمنويمتنعصحيحاالمعنىيكونفقد

عليقالكما،باطلالمتكلمأرادهالذيالمعنىولكنمشروعااللفظيكون

حقكلمة":-"لئهإلاحكملا":المارقينالخوارجمنقاللمن-!

إلايدعىلافإنه-الرببهيدعىالذياللفظبينيفرقوقد،"باطلبهاأريد

...باطلنفيأوحقلإثباتعنهبهيخبرماوبين-الحسنىبالأسماء

العقل:فيالاستفسارهذانفعوأما

ونستفصلهنستفسرهحتىيردولمقولهيقبللممعانييحتملبلفظتكلمفمن

المنازعاتفيلاالعقليةالمعانيفيالكلامويبقىالمراد،المعنىيتبينحتى

ومن،"الأسماءاشتراكجهةمنالعقلاءاختلافأكثر":قيلفقد،اللفظية

دلتعبارةبأيالمعنىيجردبلبلفظيتقيدلمالصرفبالمعقولمتكلماكان

كانمامنهالهمبألفاظمقالاتأسلافهمعنتلقواالمقالاتوأرباب،عليه

يكونوقد،وغيرهموالفرسوالهنداليونانألفاظعربتكمافعربتأعجميا

عربي،هوماومنها،الترجمةصحيحيكونلاوقدالترجمةصحيحعنهمالمترجم

الهيولىلفظأسلافهمعننقلوافإذا،العربيةبلغتناالأممنخاطبإنماونحن

والتركيبوالمجردوالرضيةالذاتيةوالصفاتوالنفسوالعقلوالمادةوالصورة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

تحتملمابينذلكونحووالجزءوالماهيةوالعرضوالجوهروالجسموالتأليف

.(1)الالمعانيمنالألفاظهذه

لذلك:تطبيقيأنموذجأهناوأذكر

هو:عقليبدليل،وتعالىتباركاللهصفاتحقائقوالبدعةالأهواءأهلنفى

عنتنفذلاالأجسام":مقدماتهومن،الأجساموحدوثالأعراضدليل

إلىبهتوصلواثم،"حادثفهوالحوادثعنينفكلاومامحذثة،أعراض

بجسم،إلاتقوملاوالأعراض،أعراضالصفاتأنبدعوىالثهصفاتنفي

التجسيم.فينقعلاحتىالصفاتنفييتعئنفقالوا:؟محذثةوالأجسام

بلبهذا،ولابهذالاأصفهلاأنا:قالفإذا":تيميةابنالإسلامشيخقال

كانلويكونإنمابأحدهمااتصافهلأن؟المتقابلينالوصفينهذينعفأنفي

هذهإذجسما؟لكانذلكقبللولأنهمنهما؟واحدايقبللاوهولأحدهما،قابلا

..هذا.ولاهذالايقبللمبجسمليسموجوداقدرنافإذا،الأجسامصفاتمن

:وجوهمن...نجيبكونحن

واستحالةنقصاأشدوهذالهذاقبولهعدميقذرماإن:يقالأنأحدها:

حياجسماقدرناوإذالأحدهما،قبولهمعالنقيضينبأحدوصفهمنوامتناعا

خيراذلككانوغيرهماوالملككالإنسانمتكلمابصيراسميعاقادراعالما

وهذا،-الكمالبضديتصفأنأمكنوإن-الأبكمالأصمالأعمىالجسممن

الجمادمنأكملالكمالاتبتلكاتصافهيمكنالذيالأصمالأعمىالجسم

.(299-1/295)التعارض)1(درء
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!كجنقضفيالهشةأهلج!نم:الثانيالفصل
للأصهولالتابعةبالميهادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يكونالذيالعدممنخيرالجمادوالجسمبهذا،ولابهذالااتصافهيمكنلاالذي

فأنتممكنا،ولاواجباولامحدثاولاقديماولالهمداخلاولالغيرهمباينالا

ناقص.كلمنأنقصهوماإلابهيوصفلابماوصفته

مجمل،لفظ"الأجسامصفاتمنفهذه":قولك:يقالأن:الثانيالوجه

المخوقاتجندسمنهومنإلابهايوصفلاالصفاتهذهأنعنيتفإن

كانلها؟مماثلاالموجوداتجنسمنيكونأنلزمبهاالربوصفنا!اذا

أولهذافإن،مخلوقإلابهايوصفلاهذهأنتعلملافإنكباطلا،هذا

إلىتحتجلممخلوقإلابهايوصفلاهذهأنتبينأنقدرتفلو،المسألة

عليه.دليلولاالنفيهذاإلىلكسبيللا:لكويقال،الكلامهذا

،الأجسامبهاوتوصفالمخلوقاتبهاتوصفالصفاتهذهإن:قلت!ان

اتصافيمنعمابهاتوصفالمخلوقةالأجسامكونفيوليسنعم،:لكقيل

والقائموالحقوالثابتالموجودكاسمالنوعهذامنبهاللائقهوبماالرب

فإن،المخلوقةالأجسامبهاتوصفكلهاالأمورهذهفإنذلك،ونحوبنفسه

:فيقولجميعاالنقيضينيرفعوأنالمحفوالقرمطةالإلحادلزمقياسهطزد

بنفسهقائمولاباطلولاحقولامنتفولاثابتولامعدومولاموجودلا

بينالجمعفيلزمهوحينئذ،الصفاتهذهنفىمنقوللازموهذا،بغيرهولا

فلاوالمعدومات،بالممتنعاتيمثلهأنويلزمهالنقيفمين،رفعأوالنقيضين

مف.شرهوفيماوقعإلامحذورمنيفر
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نقضفيالهمصنةأهلمن!كلجيول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

بأنهتصفهأنت:والمداخلةللمباينةالنافيلهذايقالأن:الثالثالجواب

كذلكهوموجوداتعرفلاوأنتقدير،عليمحيقديمبنفسهقائمموجود

الأمرين:أحدمنبدفلاجسما،إلا

وهو:لكفيقال،بجسموليسقديمعليمحيموجودهوتقولأنإما

عالللعالممباينهولك:ويقال،بجسموليسوقدرةوعلمحياةلهأيضا

يكونأنعليهعالياللعالممبايناكونهمنيلزم:قلتوإن.بجسموليسعليه

ويلزم:لكقيل؟الأجسامصفاتمنإلاوالمحايثةالمباينةأعقللالأنيجسما

عليماحياموجوداتعقللالأنكجسمايكونأنقديراعليماحياكونهمن

الآخرفينظيرهيلزمكأحدهمافيتقولهفماهذا،نظيرفهذاجسما،إلاقديرا

المتماثلين.بينمفرقامتناقفاكنتوإلا

ذلكلأنقديرعليمحيبنفسهقائمموجودإنه:أقولأنا:تقولأن!اما

حق،الحقلازملأنالتزمتهجسمايكونأنلزم!انوالعقلبالشرععلمقد

لأنهبذلكأصفهأنالهمباينالعالمفوقإنهيقولمنيقولوهكذا:لكقيل

لأنالتزمتهجسمايكونأنذلكمنلزم!اذا،والعقلبالشرعذلكثبتقد

حق.الحقلازم

إجمالفيهالجسملفظ:تقولأو،الجسملفظأعرفلاأنا:تقولأن!اما

:لهيابهام

لاأنيأسلملم،الإنسانبدنوهواللغةفيالمعروفالجسمبهعنيتفإن

هيالروحفإن،الإنسانبدنمثلكانماإلاقادراعالماحياموجوداأعلم

.وغيرهالققكوكذلك،البدنجنسمنوليستقادرةعالمةحيةأيفا
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأووللال!ت!ا

ينفصلبحيثوالتبعيضوالتجزئةالتفريقيقبلأنهبالجسمعنيت!ان

فأأعلمأنقبلقادراعالماموجوداأتصورأنا:قيل"بعفبالفعلعنبعفه

نأالقادرالعالمالحيللموجودتصوريمنيلزمفلا،وتبص!تفريقهيحمكن

والتبعيض.التفريقلهذاقابلايكون

ممتنعاهذايكنلم؟حسيةإشارةإليهيشارأنيمكنأنهبالجسمعنيت!ان

موجودا.يكونلاإليهيشارأنيمكنلاماكلفإن،الواجبهوهذادل،عندي

المادةمنأوالحسيةالمنفردةالجواهرمنمركبأنهبالجسمعنيت!ان

الأجساممنشيءعنديليسفأنا"عقليانجوهرانيبناللذينوالصورة

البسيطةالمخلوقاتفيلذلكنافياكنتفإذاذلك،مثليقدرأنعنففسلا،كذلك

أولى.ذلكعنالعالمينربفتنزيه

قالكما-شيءدونشيءمنهيرىأنيمكنبالتبعيفأنهعنيت!ان

هذاأنلكأسلملم،-ذلكيوافقماالسلفمنوغيرهماوعكرمةعباسابن

ممتغع.

.(1)"الملازمةنسلملم؟المخلوقاتمنشيئايماثلأنهبالجسمعنيت!ان

هوكماأوجهعدةمنالعقليالدليلهذافي)الجسم(لفظرخةلثه!أطل

كلامه.فيظاهر

.(132-6/127)التعارضدرء(1)
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الظلثالفصلى

الأهوا،أهلاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج

بالممهادرالباطلةوالبدعة

مباحث:ثلاثةوفيه

.والمناماتبالقصصالاستدلا!:الأولالمبحث.

.والذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الحانيالمبحث.

والعصمة.بالغقليدالاستدلال:الثالثالمبحث.
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الاولىالمب!ث

ماقوالمنالقميصباالإستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

.والمناماتالقصصمنالسنةأهلموقفالضمهيد:.

عندوحجيتهاوالمناماتوالقصصمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.الأهواءأهل

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب.

.والمناماتبالقصص

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

.والمناماتبالقصصوالبدعةالأهواء

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الأولالمبعث

والمناماقبالقمصالاستدلال

الصمهيد

والمناماتالقصصمنالسنةأهلموقف

القصص:منالهممنةأهلموقفأولأ-

القصص:أحسنعلىوالسنةالقرآناشتمال-1

،فائدةوأتقهالقصم،أحسنعلىالشريفةوالسنةالكريمالقرآناشتمل

فالقرآنوأسلوبآ،عرضأوأقواهبيانأ،وأكمله،فصاحةوأعذبهتأثيرآ،وأعظمه

فييكونتأثيرولانفعولافائدةولاخيرفلا،نبيهإلىوحيهوالسخة،اللهكلام

غقثكتفصقتخق!:تعالىقال،والسنةالقرآنعليهاشتملمماأعظمالقصمى

.13:يوسفأ(انئقزءآهدالمكإاوحتنآبماىم!صقلآآخن

والسنة:القرآنقصصففي

وأولياءللأنبياءحصلوما،والباطلالحقأهلبينالمدافعاتقصص.

العاقبةوجعلإياهمسبحانهنصرهثم،اللهسبيلفيالأذىمنأصابهموماالله

نهجهم،وينتهجواسبيلهميتبعوابأنللمؤمنينعبرةذلكوفيلهم،الحسنى

.1111:أيوسف(ئئصلأآفيؤليعتزةقصصيهتمفىلقذكأئ!:تعالىلقا

أخباربمعرفةعليهماللهمنبأن!ص،بمحمدالإيمانأهلتشريف.

سابقأدنىلهميكونأندونصادقآصحيحآتامآعلمآبذلكوالعلمالماضين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهل!سج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

تقثيمق!:تعالىقال،الأمممنغيرهمعلىبذلكفشرفواذلك،علىازوع

.941:أهود(قذاقتليؤلآقؤمكيحنآئتلعلمهامابهتلتكإنوحهآب!قتآآ!لأ

والمشركينالكفارمنوضلالوباطلهوىصاحبلكلالعظيمةالفائدة.

السابقةالأمممنبأمثالهمحصلمايروالكي،والمتكبرينوالظلمةوالعصاة

ثغتهتمآلقصحصىقآقصحمبىلاتتتأالزليئكذبوأآتقؤيرشثلد؟لل!!:تعالىقال،فيتعظون

.7611:لأعرافا1(تحقتهرون

سننوهيوالأفراد،والجماعاتالأمممنخلقهفياللهلسننبيان.

يرادلافلهذا،المؤمنونبهاليعتبراللاحقينعلىوتجري،الماضينعلىجرت

وإنما،والجماعاتوالأشخاصللأممالتاريخيالسردالكريمالقرآنبقصص

والتذكر.والاتعاظالعبرةمواضعمنهايذكر

ذلكوأصولاللهإلىأقوامهمدعوةفي!قصالأنبياءبمناهجالعلم.

.وآثارهومنافعهوقواعده

وكيفيةورغباتوميولغرائزمنالإنسانيةالنفسعليهجبلتمابيان.

نقئة.سليمةصحيحةمعالجةذلكمعالجة

والأنبياءالرسلمنوالصلاحالهدىأهلأئمةأخلاقعلىالوقوف.

.(؟)كلذوغير،والتوبةوالشكروالكرموالعفافوالحياءالصبرمن،وأتباعهم

هيالهدىوأئمةوالسلفالصحابةعنالمأثورةالصحيحةالقصص-2

الأمة:هذهفيالقصصأحسن

.(318-317)صالقرآنعلومفيمباحثانظر:(1)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيهواءأهلاستدلال

فالقصص،بعدهممنوالخيرالهدىوخقلةالأنبياء،ورثةهمالعلمأهل

قصصهم:ففيقصمالأنبياء،القصمبعدأحسنهيعنهمالمأثورةالصحيحة

ينطبقمنأصدقأنفيشكولا،والعملوالعلمالإيمانمنعليهكانوامابيان

تابعيهموتابعوتابعوهمثم!صالكرامالصحابةهمالأمةهذهفيذلكعليه

الأئمة.مننهجهمعلىسارومن

معدودونقومالطريقةهذهعنهيؤخذمنالإسلامفي"وكان:اللالكائيقال

عليهمالترحمويكثرأساميهملتعرفالكتابهذاابتداءفيأساميهمأذكر

الشريعة،هذهسننإلىوأرشدوناالطريقةهذهعليناحفظوالما؟لهموالدعاء

أسلكولم،والجماعةالسنةسبيلعلىونظمهالكتابهذاتصنيففيجهداآلولم

الميلفمنالأخيارطريقسلكمنلأن،الناسمنأحدعلىالتعصبطريقفيه

وإنما،مقبولإمامعنحكايةأومنقولوأثرمقبولشرعبهيتدينمالأنبعيد؟

بنفسهسلكمنوأما،الابتداعونصرالاختراعتكلفمنكلامفييقعالحيف

طريقوعلى،سليمالعصبيةومنبعيدةعنهوالإحادةفالهوىالاتباعمسلك

.(1)"مستقيمالحق

للتلقي:مصدرآبمجردهاليست-والسنةالقرآنقصصغير-القصص-3

والمعاملاتوالعباداتالعقائدمنالدينأموركافةمظتستقىالذيالمصدر

غيرهاوأما،(والإجماعوالسنة)الكتابالثلاثةالأصولهو:وغيرهاوالأخلاق

مصادر!اماالأصولول،لهذهتابعةمصادرإما:فهيبنفسها،مستقلةمصادرفليست

صحيحة.غيرباطلة

.(1/28)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وتختلف،التلقيمصادرمنمصدرأبمجردهاليستفالقصصهذا؟وعلى

يأتي:كماأحوالها

بهتعاملبمافتعامل:ذلكأشبهماأوالإجماعحكايةمتضمنةكانتإذا.

القصةفيلاالمنقولالإجماعفيالحجةكانتصحتفإن،ذلكفيهاالتيالنقول

نفسها.

حسب-وحجيةاعتدادمنلآثارهممافلها:الصحابةعنآثارأكانتإن.

.-العلمأهلعليهنضما

منبحسبوالمنزلةالقدرمنفلها:والأئمةالسلفعنكانتوان.

إليه.أضيفت

الثلاثة:الأحوالهذهعنبهالتمثيليمكنومما

وأنا-أبيسئل":قالراهويهبنإسحاقبنمحمدالحسنأبيعن

كلامالقرآن:فقال،؟بالمخلوقالقولمنفيهحدثوما،القرآنعن-أسمع

بنعمروعنعيينةبنسفيانذكرولقد،بمخلوقليس،ووحيهوعلمهالله

الحكاية-هذهمعنىفذكر-سنةسبعينمنذمشيختناأدركت:قالدينار،

أجلةديناربنعمروأدركوقد:أبيقاليعود.!اليهخرجمففإنهوزاد:

بنجابرمثلوالأنصاروالمهاجرينالبدريينمن!ووالثهرسولأصحاب

اللهوعبدعباسبناللهوعبدعمروبناللهوعبدالخدريسعيدوأبياللهعبد

صدرمضىهذاوعلى،-عليهماللهرحمة-التابعينوأجلة،!صالزبيرابن

.(1)"ذلكفييختلفوالمالأمةهذه

.(1/598)للبيهقيوالصفاتالأسماء(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

منتكونفقد،لأجلهسيقتمافبحسب:تقدممابخلافكانت!ان.

ذلك.لغيرأو،المخالفعلىالرذأو،الاستئناسأو،والاتعاظالاعتبارباب

شيخقال،وضلالوجهلخطأفهوالتلقيمصادرمنمصدرآاتخاذهاوأما

نوعالمعتقداتلبيانالحكاياتهذهأمثالهدكر"ولكن:تيميةابنالإسلام

مقامكلفيالسنةأهلأنبذلكفتبين،...والضلالاتالجهالاتركوبمن

منرسولهبهاللهأرسلماظهورتماممنذلكلان؟غيرهممنوعقلانقلاأصح

.(1)"بالقدرةوظهورهبالحجةظهورهكلهالدينعلىليظهرهالحقودينالهدى

وضوابط:شروطوفقبالقصصالاستدلال-4

ليستكذلكفهي،التلقيمصادرمنمصدرآالقصمليستأنكما

توقرتإذابهاالاستدلاليصح!انما،الاستدلالطرقمنطريقةبمجردها

منها:،وضوابطشروطعدةفيها

لها:وموافقتهابها،الاستدلالقبلوالسنةالكتابأصولعلىعرضها.

وافقتهفإن؟والسنةالكتاببهجاءماعلىعرضهابعدإلابقصةيستدذفلا

رذت.!الابها،الاستدلالوأمكنقبلت

الله!لأن؟مخلوقغيروأنهاللهكلامنفسأنهينبئكفهذا":الدارميقال

يزعمكما-مخلوقاالقرآنكانفلو،مخلوقلسانعلإلاكلامايخلقلم

والحكاياتالرواياتهذهوكل،المخلوقينكلاممنإذآكان-المعطلونهؤلاء

.(2)"مخلوقغيرأنهفيمنهاوأكثرجاءتقدوالدلائلوالشواهد

.(502-1/402)مةلاستقاا(1)

.(192-191)صالجهميةعلالرد(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

قددا،طرائقالدينفيالعصرهذافيالناسسلكوقد":الدهلويقال

ويعضرالسابقينوتقاليدالأولينبعاداتيتمسكمنفمنهمشعبا،وتشعبوا

ومنهم،الأولينوأساطيرالصالحينبحكاياتيحتجمنومنهمبالنواجذ،عليها

ومنهم،الذهنوحدةاللسانبتشدقوامتازبالعلماءتسمىمنبكلاميتشبثمن

الأفضلوكان،العنانلهاويرخيالميدانهذافيالعقليركفركائبمن

عنهما،ثبتعمافيصدر،ورسولهاللهإلىذلككلالإنسانيردأنالأعدل

المشايخقصصمنفيقبلقاطعا:وحكماشافيابياناويتخذه،إليهويتحاكم

،عوالنصوالأصولوافقماوالمذكرينوالوعاظالعلماءكلامومنوالصالحين

.(1)"خالفهاماوالتقاليدالعاداتومنوالأحاديثالكلاممنوينبذ

ذلك:فيالتطبيقاتومن

بنمحمدسمعت:(2)القاسمأبو"وقال:تيميةابنالإسلامشيخقال

سمعت،القزوينيمعاذأباسمعت،الحافظعليبنمحمدسمعت،الحسين

الخواعإبراهيمسمعت،قهرمانبناللهعبدأباسمعت،الدلالعليأبا

فناداني،أذنهفيأؤذنفجعلت-الشيطانصرعهوقد-رجلإلىانتهيت:يقول

الحكايةهذه:قلت.مخلوقالقرآن:يقولفإنه؟أقتلهدعني:جوفهمنالشيطان

الغزاليذلكفيواعترض،حكاياتنحوهاذكرواوقد،السنةلأصولموافقة

الإمامعنوذكر،الدينأصولفيالشياطينبكلامالاستدلالهذابأنوغيره

الشيءيعتقدرجلرب":فقالالمنخولفيذكرهاباطلةحكايةذلكفيأحمد

.(12-02)صالتوحيدرسالة(1)

.القشيريالقاسمأبوهو(2)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والكافرالمؤمنفيهمالجنأنهذا:وجواب،"يذكركمابدليلوليسدليلا

قدبأسبابويعرف،المصروعبحالذلكويعرف،القرآنذلكعلىدلكما

مثلهذاكانالإيمانأهلمنالجنيأنعرففإذا،المعرفةأهلبهايقضي

الهواتف،أخبارمنالسيرةفيوكمابالقرآنالجنالمانمنالقرآنفيالثهقصهما

الجنيهذابأنعلمهفله،خوارقلهمالذينالرجالأكبرالخواعمنوإبراهيم

.(1)"القرآنبخلقيقوللمنالذمسبيلعلىالحكايةهذهذكرلماالمؤمنينمن

فهم:الهدىوأئمةوالسلفالصحابةمنبهيعتدعمنمأثورةتكونأن.

لأن":اللالكائيالإمامقولسبقوقد!رو،محمدبعدالحسنةوالأسوةالقدوة

."مقبولإمامعنحكايةأومنقولوأثرمقبولشرعبهيتدينما

اهتمامهممظاهرومن،بذلكعنايةالناسأشدالسنةوأهل:صحتها.

يأتي:مابذلك

حاتمأبيبنالرحمنعبدفعن:-الأصلصحةمع-والتحققالتثبت.

مسجدفيلقيتهلقيةأولفيبمصرالمراديسليمانبنالربيعحدثناقال:

القاسمبنبكرأبيعنكتبتهاكنتأنيوذلك،الحكايةهذهعنفسألته،الجامع

الشافعيسمعت:قالسليمانبنالربيعفحدثنيمصر،إلىخروجيقبلعنه

غيراللهاسملأن؟الكفارةفعليهفحنثالثهأسماءمنباسمحلفمن:يقول

،مخلوقلأنه؟الكفارةعليهفليسوالمروةبالصفاأوبالكعبةحلفومن،مخلوق

.(2)مخلوقغيروذلك

.(197-1/196)الاستقامة(1)

.(2/112)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نميلاول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

حبيبأبيبنحبيببنمحمدعنصحتها:علىيدلبماالقصةإتباع.

النحريوميخطبالقسرياللهعبدبنخالدشهدت:قالجدهعنأبيهعن

أضحيته،فيالثهفباركفليضخ،فلينطلقيضحيأنيريدمنكمكانمن:فقال

إبراهيميتخذولمتكليما،موسىيكلملمالثهأنزعم،درهمبنبالجعدمضحفإني

والقاسم:اللاكائيقال.فذبحهنزلثم.كبيراعلواالجعديقولعماسبحانهخليلا،

سعيدبنقتيبةعنهروى،المعمريحميدبنمحمدابنهوهذاسفيانأبيابن

البزارالصباحبنوالحسنطالبأبيبنالعباسعنهوروى،وثبفالحكايةهذه

.(1)الحكايةهذه

بنالفرجفعنوأصلأ:العلمأهلعندشيوعألهاأنببيانالقصةإتباع.

حكمتما:فقالومنافقا،كافراحكمت:!تلعليقالوا:قالالكلاعييزيد

شائعة!تعليعنالحكايةهذه:البيهقيقال.القرآنإلاحكمتمامخلوقا،

.(2)-أعلموالله-أصلعنلاإشاعتأراهاولا،العلمأهلبينفيما

محمدأبيفعن:لهصحةلاماأومنهيتثبتلممايحكيمنعلىالنكير.

إلىفدعاني-عنديالمروزيبكروأبو-أحمدبنصالحجاءني:قالفوران

لفظي:يقولأنهعنهحكىقدطالبأباأنأبيبلغقدإنه:ليوقالاللهعبدأبي

صالحفداربكر،وأبوصالحواتبعنيفقمت.إليهفقوموا،مخلوقغيربالقرآن

غضبانالثهعبدأبوفإذا،بابهمنصالحووافاناالثهعبدأبيعلىفدخلنابابهمن

طالب.بأبيجئنياذهببكر:لأبيفقال،وجههفيالغضبيتبينالغضبشديد

.(2/931)والجماعةالشةأهلاعتقادأصولشرح(1)

.(1/594)للبيهقيوالصفاتالأسماء(2)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

له:وأقولطالبأبيمجيءقبلاللهعبدأباأسكنوجعلت،طالبأبوفجاء

عنيحكيت:الثهعبدأبولهفقال،الوجهمتغيريرعدوهويديهبينفقعد.حرمة

له:فقال،نفسيعنحكيتإنما:قال؟مخلوقغيربالقرآنلفظي:قلتأني

القرآن:لهوقالهذا.يقولعالماسمعتفماعني،ولاعنكهذاتحكلا

:-يسمعالثهعبدوأبو-طالبلأبيفقلت.يصرفحيثمخلوقغيراللهكلام

.(1)اذهعننهىقداللهعبدأباأنتخبرهحتىفاذهبلأحدهذاحكيتكنتإن

بها،الاستدلالمعوالضوابطالشروطفيهاتتوفرلمالتيالقصصذكروأما

يلتفتلاالتيالساقطةالاستدلالاتمنوجعلهاالثهذمهاالتيالأمورمنفهو

ثن!!قا:اللهقولأحسنوما":تيميةابنالإسلامشيخقالبها،يؤبهولاإليها

.(2)"والحكاياتبالمقاييسيحتجلئلا!151:عمرانآل(أبعءسمئطغايتزذ

:(3)المناماتمنالهمنةأهلموقفثانيآ-

فيها:ئرىماباعتبارالمناماتتقسيم-1

قالكما،(4)أقسامثلاثةإلىنومهفيالنائميراهماباعتبارالمناماتتنقسم

،الشيطانمنتحزينورؤياالثه،منبشرىالصالحةفرؤيا:ثلاثة"والرؤيا"!وو:

.(5)"نفسهالمرءيحدثمماورؤيا

.(91-2/18)للبيهقيوالصفاتالأسماء(1)

.(341)عالمستقيم)2(اقتضاءالصراط

حلمآ.أورؤياكانسواءنومهفيالإنسانيراهما:()المناماتبالمراد(3)

.(1/62)السالكينمدارج،(12/112)للبغويالسنةشرحانظر:(4)

.(2263)رقم(4/1773)هريرةأبيحديثمنمسلمأخرجه(5)
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نقضفيالهمنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

هي:الثلاةدةوالأقسام

بأمريبشرهمما،يكرههأوالإنسانيحبهفيماكانتسواء،الحقالرؤيا-أ

منجزءوأنهافيها،شكلاحقأنهاصفاتهامنالرؤياوهذه:(1)هبينذرهأو

وهي،الأحلامأضغاثمنفليستوقوعهامنبدلاصادقةوأنها،النبوةأجزاء

يلقيهإلهامأنهاأقسامها:ومنويحبها)2(،تعجبهالمؤمنللعبداللهمنبشرى

العلاماتومن،(4)المنامفيلهيضربهاوأمثال،(3)المؤمنالعبدقلبفيسبحانهالله

واحدةرؤياعلىجماعةتوافق:للمناماتالأخرىالأقسامعنتمتزهاالتي

اللهيريهلهمنذرةأوبخيرللمؤمنمبشرةتكونوأن،(5)عباراتهماختلفتولو

منتكونوأن،(6)وقوعهقبلالبلاءلنزولليستعدورحمةبهرفقأإياهاالله

لقلةالصدقرؤياهمعلىالغالبلأنوالاستقامةوالصلاحالصدقأهل

المناماتمنالنوعوهذا،(7)حديثهمفيصدقهمولكثرةعليهمالشيطانتسلط

التالي.العنصرفيوأحكامهدلالتهبيانسيأتيالمنامات

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

.(9/271)القرآنلأحكامالجامعانظر:

فتح،(4/31،532)النفوسبهجة،(2/971)للنوويمسلمصحيحشرحانظر:

.(51/4265)التأويلمحاسن،(12/372،043)الباري

.(21/129)الفتاوىمجموعانظر:

السالكينمدارج،(1/951)الموقعينإعلام،(21/112)للبغويالسنةشرحانظر:

(1/63).

.(12/379)الباريفتح:انظر

،(9/127)القرآنلأحكامالجامع،(441-1/142)الصلاحابنفتاوىانظر:

.(21/375)الباريفتح

.(51/02)للنوويمسلمصحيحشرحانظر:
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

مجرياتفيلهيقعممامنامهفيالإنسانيراهماوهو:النفسحديث-ب

المباحةالأمورمنغالبأويكونقصد،غيرمنتجريالتيالخواطرمنحياته

منالنوعوهذا،يقظتهفيبهايهمأوببالهتخطرأوالإنسانيعتادهاالتيأو

حكم.منهيؤخذولالهدلالةلا:المنامات

يكونأنه:ويجمعه،السابقينالقسمينبخلافكانماوهو:الحلم-ت

منامهفيللإنسانالشيطانيصؤرهما:فيهفيدخل،بالنائمالشيطانتلغبمن

وكذلك،والهموالغيظالحزنعليهيدخلمماأو،ويرعبهويخيفهيفزعهمما

وهذا،والدينالشرعبخلافكانماكل:-أيضأ-ومنه،الاحتلامعنهينتجما

أضغاثقبيلمنفهوذلكونحويحنرنأويفرخمماكانإن:المناماتمنالنوع

منهايستمدولابشيءتنذرولالهاتفسيرولافيهادلالةلاالتيالكاذبةالأحلام

الأحلاممنفهوللشرعمخالفةفيهمماكانوإنأمر،علىبهايستدلولاحكم

وطرحهارذهايجبباطلةكاذبةفهي،آدملابنبهاالشيطانيسؤلالتيالكاذبة

.(1)اهنمحكمأياستمدادولابهاالحكمولاإليهاالالتفاتيجوزولا

يراها:منباعتبارالمناماتتقسيم-2

درجاتمنهاقسموكل،أقسامثلاثةإلىلهاالرائينباعتبارالمناماتتنقسم

يأتي:كماوذلك،متفاوتة

وصدقحقفكلها،الصادقةالرؤياقبيلمنمناماتهمفكلالأنبياء:-أ

تمكنلعدموذلكنبوتهم،دلائلومنلهم،اللهمنوحيوهياستثناء،بلا

مناماتهموفي،الصدقإلايقولونلايقظتهمفيفهمومنامأ،يقظةمنهمالشيطان

.(1/15)السالكينمدارج،(5/183)السنةمنهاجانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

منمعصومةفإنهاوحي،الأنبياءورؤيا":القيمابنقال،الحقإلايرونلا

يذبحأنهالصيلأإبراهيمرؤيا:ذلكأمثلةومن،(1)"الأمةباتفاقوهذا،الشيطان

منالنوعفهذا.وغيرهابدرفي!ىالنبيورؤياالصكللأ،يوسفورؤيا،إسماعيل

وتؤخذ،عليهدلبماوالعملبهالإيمانويجبويقينأ،علمأيفيد:المنامات

.-عليهااشتملإن-وغيرهاوالعباداتالعقائدمنالدينأمورجميعمنه

لهميعرضوقد،الصادقةالرؤىمناماتهمعلىالأغلب:الصالحون-ب

الشيطانتمكنلقلةوذلك،الأحلامأضغاثقبيلمنهومامناماتهمفي

ظهورهابعدإلامطلقأبصحتهايجزملالكن،اليقظةفيحديثهموصدقمنهم

والصدقالصلاحفيمتفاوتةدرجاتعلىالصالحينأنوكماووقوعها)2(،

الرائيصدقبحسبمتفاوتةدرجاتعلىوصلاحهامناماتهمصدقفكذلك

حكمه:يختلفالمناماتمنالنوعوهذا.وصلاحه

حقرؤيافهو!ى:النبيوأقزه!الصحابةرؤىمنكانفما.

الإيمانفيجب،والاستدلالالتلقيمصادرمنمصدروهي،بإطلاقوصدق

ذلك،علبهوالاستدلالالدينأبوابكلفيبهوالعملعليهدلتوبمابها

الإقرار.وهو،النبويةالسنةأقساممنقسمالنوعهذالأنوذلك

للحجة،يصلحلاأنهعلىالعلمأهلاتفقفقد:ذلكبخلافكانماوأما.

وغيرها،والأحكامالعقائدمنبعامةالدينأمورإثباتفيعليهيعتمدفلا

الإثباتفيالشرعأدلةمندليلأنهعليعتمدفلاشرعيأ،دليلأيتخذولا

.(1/62)السالكينمدارج(1)

.(12/604)الباريفتح:انظر(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

عندبهيستأنسوقد،وتنبيهوتحذيرتبشيرأنه:عليهيدلماوغاية،النفيأو

المحضةوالرؤيا":تيميةابنالإسلامشيخقال،صحيحةشرعيةحجةموافقته

القيم:ابنوقال،(1)"بالاتفاقشيءبهايثبتأنيجوزلاصحتهاعلىدليللاالتي

وافقففإن،الصريحالوحيعلىفتعرضالأنبياءأغير:أيعنيغيرهمرؤىوأما"

،؟تواطأتأوصادقةالرؤياكانتإذاتقولونفما:قيلفإنبها،يعمللا!الا

له:مطابقةإلاتكونلابل،للوحيمخالفتهااستحالذلككانتمتىقلنا:

اندراجهاالرائييعرفلمحكمهفيخاصةقضيةاندراجعلىمنبهةأو،عليهمنبهة

يحكملاالأنبياءغيرمنالرؤيا":الشاطبيوقال،(2)"ذلكعلىبالرؤيافيتنبهفيه

فإن:الشرعيةالأحكاممنأيدينافيماعلىتعرضأنإلا،حالعلىشرعأبها

فائدتها!انماعنها،والإعراضتركهاوجبوإلابمقتضاها،عملسؤغتها

المعلمي:وقال،(3)"فلاالأحكاماستفادةأما،خاصةالنذارةأوالبشارة

وتصلح،وتنبيهتبشيرهيوإنما،للحجةتصلحلاالرؤياأنالعلمأهل"اتفق

.(4)"صحيحةشرعيةحجةوافقتإذابهاللاستئناس

الأحلامأضغاثمناماتهمعلىفالغالب:والصالحينالأنبياءعدامن-ج

الصدقوقلةعليهمالشيطانلتسلطوذلكلها،تفسيرولافيهادلالةلاالتي

.(5)الصادقةالرؤياقبيلمنهومافيهايقعوقد،عندهم

.(27/574)الفتاوىمجموع(1)

.(63-1/62)السالكينمدارج(2)

.(1/573)لاعتصاما(3)

.(2/952)التنكيل(4)

.(42/137)القاريعمدة،(21/362)الباريفتح،(6/73)المعلمإكمالانظر:(5)
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الأولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهاوالمناماقالقميصمنزلة

والبدعة:هواءيأهلعندوحجي!كاالقصصأولأ-مترلة

والبدعةالأهواءأهلعندوالاستدلالالتلقيمصادرمنالقصصتعذ

للقصصوتجعلإلامنهمفرقةمنفما،واتجاهاتهموطوائفهمفرقهمبمختلف

قدرفيعةومكانةمنزلةومققديهاوأئمتهامشايخهاعنوترويهاتتناقلهاالتي

.!عليهاتزيدوقدوالاستدلالالتلقيفيوالسنةالكتابمنزلةتضاهي

:طائفتانوالبدعةالأهواءأهلمنذلكفيهميظهرمنوأعظم

وهلةأولمنجلئألهيتضحمؤلفاتهمفيفالناظر:الصوفية-الأولى

منهمالمتقدمينالطريقةمشايخعنوحكاياتقصصمنبهشجنتما

لمجردالقصصتلكيسوقونلاأنهمالتأملمعلهيظهركما،والمتأخرين

يذعونعلومأمنهايستفيدونوهميسوقونهابل،والاستئناسوالعبرةالاتعاظ

ذلكيتجاوزونإنهمبلعى،محمدعلىأنزلهالذياللهدينيفهمونبهاأنهم

والتقييدالبيانمنبعضمعبعضهاالوحينصوصبمنزلةجعلهاإلى

بينهاالتعارضوجودفيذعييغلومنمنهمإنبل،النسخوربماوالتخصيص

منذلكويجعل،عالنصوعلىيقدمهاثموالسنةعالكتابنصووبين

الدينأمورعلالقصصبتلكيستدلونإنهمثم،-الدينمنبل-الواجبات

عندسيظهرهذاوكلوسلوكأ،وأحكامأعقيدةونسخأ،تشريعأونهيأ،أمرأ

الثانيالمطلبفيبالقصصالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلمنهجعرض

.-اللهشاءإن-المبحثهذامن
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يستمدونماأعظمفمنبالقبور:المتعلقةوالشركياتالبدعأهل-الثانية

فيمايتناقلونهاالقصمالتيتلك:والشركوالبدعالضلالمنعليههممامنه

لاذأوبقبراستغاثلمنوقعتالتيالكراماتتلكعنجيلبعدجيلأبينهم

ق!صمننالتالتيالعقوباتتلكأوبه،وأقسمتوشلأوصاحبهدعاأوبه

يستدلونأنهمكما.بهمالتعفقأنكرأوعنهمأعرضأوبسوءوأصحابهاالقبور

اللهإلىمقزبصحيحشرعتيالأعمالمنعليههمماأنالقصمعلىبتلك

.إنكارهعنفضلأفيهالشكيجوزلا

قول:"ومنه:-أسبابهومبتنأ،ذلكمقزرأ-تيميةابنالإسلامشيخقال

فلانالشيخقبرعند)الدعاء:و،(مجربترياقمعروفي)قبر:أخرىطائفة

ميتأوبحياستغاثواالناسمنطائفةأن:وحجتهم.ذلكونحو،(مجاب

عنه.سئلببعفماوأخبرالحوائجبعفتلكوقضىالهواءفيأتىقدفرأوه

والصالحينوالأنبياءالملائكةيدعونالذينالمشركينفيواقعكثيروهذا

تخاطبقدفيرونهالهمتتمثلماكثيراالشياطينفإن،والأوثانوالكواكب

هذامنزماننافيالموجودةالوقائعمنأعلمماذكرتولويراهاولاأحدهم

الأحوالهذهكانتوضلالاجهلاأعظمالقومكانوكلما،المقامهذالطال

غيرأولباسأوطعامأوبمالأحدهمالشيطانيأتيوقدأكثر،عندهمالشيطانية

،الشيطانمنهيوإنما،كرامةذلكفيحسببهأتاهأحدايرىلاوهوذلك

الشياطين،طاعةإلىورسولهالثهطاعةعنوخروجهتعالىبالئهشركهوسببه

الأحوالهذهومثل،الأصنامعبادتضلكانتكمابذلكالشياطينفأضلتهم

رأواحزبا:حزبينانقسمواثم.المتقينتعالىالثهأولياءكراماتمنتكونلا
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نقضفيالهمنةأهلحص!نم:الأولالباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالحم!نم

اللهأولياءمنكونهعنيخرجهماوالعصيانوالفسوقالكفرمنيفعلهافيمن

بالنقلثبتأومنهذلكرأواوحزبا.ذلكمنعنهينقلبماوكذبوا،المتقينتعالى

لهؤلاء،ذلكمثلحصوليوجبماذلكمنعددأوواحدعنالمتواتر

تعالىاللهأولياءمن:يقولمنهؤلاءمنثم،المتقيناللهأولياءمنأنهمفيظنون

منكثيرايفضلمنهؤلاءومن،الرسلمبايعةغيرتعالىالثهإلىطريقلهمن

تصرفاوالمشيئةبالقدرةيتصرفونهؤلاء:يقولمنومنهمالأنبياء،علىلأولياءا

بأمرمكلفينغيروصارواعليهمالأنبياءطاعةوجوبحكمعنبهخرجوا

قاتلواالصفةأهلأنمنها:صدقا،يظنونهاحكاياتويذكرون،نهيهموالأنبياء

يا:لهمفقال،وحنينأحديومبعفأصحابهانهزملماالكفارمععووالنبي

كنامعهالثهكانمن،اللهمعنحنفقالوا:،؟وتدعونيتذهبونأين،أصحابي

فاسقاأوكافراكانوإنمعهكانواالقدرمعهكانمنكلأن:ومرادهم.معه

كفراأعظمهوماويذكرون،ووعيدهاللهوعدفيولاالعاقبةفينظرغيرمن

الكفرياتهذهونحو،ومعتقدهقائلهمنكفرهذاوكل،...الحكايةهذهمن

عندفهيهذاومع،ورسولهبالثهالإيمانعنالناسأبعدهومنإلايقولهالا

الذينالربخواصالمصطفينالثهأولياءوأسرارالعارفينحقائقمنأصحابها

لبعفمنحصلتآثارفيحكاياتفهذه،...والمرسلينالأنبياءمنأفضلهم

عليهاوجدواعاداتوعندهم،والغائبينالميتينببعفالمخلوقيناستغاث

حديثبذلكمعهمفليسوالزهد،والعبادةالعلممننوعلهكانممنسلفهم

"والذين:وقال.(1)"مرضيإمامقولولاتابيولاصحابيعننقلولايروى

.(48-ه2/480)البكريعلالرد(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

تعالىاللهدعائهممنأفضلوالشيوخوالأئمةوالأنبياءالموتىدعاءيجعلون

،الحكاياتمنأنواعايحكيمنومنهم،دعاءهميقدممنمنهم:متعددةأنواع

بشيخهفاستغاثيغثه،فلمتعالىبالثهاستغاثبعفالمريدينأنحكاية:مثل

يخرجه،فلمتعالىالثهدعاالعدوبلادفيالمأسورينبعضأنوحكاية،فأغاثه

بعفأنوحكاية،الإسلامبلادإلىفأخرجهفجاءهالموتىالمشايخبعضفدعا

فتوسل:قالوآخر،قبريإلىفتعالحاجةلككانتإذا:لمريدهقالالشيوخ

.(1)"المجربالترياقفلالؤقبر:قالوآخربي،

القصمعلىالقبوريينالبدعأهلاعتمادأنعلىالقيمابنالإمامونصت!

أوقعالذيفما:قيل"فإن:فقال،والشركالبدعفيوقوعهمأسبابأعظممن

ضرالهميملكونلاأمواتساكنيهابأنالعلممعبهاالافتتانفيالقبورعباد

منها:...أمور:ذلكفيأوقعهم:قيلنشورا؟،ولاحياتاولاموتاولانفعاولا

شدةفيالفلانيبالقبراستغاثفلاناأنالقبور:تلكعنلهمحكيتحكايات

ضربهنزلوفلاناله،فقضيتحاجةفيبهدعاأودعاهوفلانامنها،فخلص

ذلكمنوالمقابريةالسدنةوعندضره،فكشفالقبرذلكصاحبفاسترجى

.(2)،ذكرهيطولكثيرشيء

ذلك:علىبهاويستدلومذهبهعقائدهمنشيئأالقصصمنيستمدوممن

نصوصعنأعرضوافإنهم،عجائبهممنوذلك،وتقديسهالعقلفيالغلوأهل

ذلكومع،واليقينالقطعتفيدلاآحادأخبارأولفظيةأدلةأنهابدعوىالسنة

.(2/677)البكريعلىالرد(1)

.(12-ه1/412)اللهفانإغاثة(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحم!نم

عنالقصصتلكمنيروونهمماومذاهبهمبعفآرائهميقتبسونتجدهم

فيلماعليهمالنكيرفيالسنةأهلاشتذولهذا؟كذلكبهاويستدلون،أئمتهم

القصة:ذلكأمثلةومن،(1)العقلعنوالخروجالتناقضمنهذاصنيعهم

الطويل(عثمان)وهووأعيانهمقدمائهمأحدبينوقوعهاةلز!عملايذعيالتي

،عثمانيا:لهقتادةفقال،قتادةلقيالطويلعثمانأنفيزعمون،زخةلثهوقتادة

حديثنعم،:عثمانفقالعنا؟،حبستكالمعتزلةهذهلعلعنا؟،حبسكما

عنترويسمعتك:قال،؟وهوما:قال!ى،اللهرسولعنترويهسمعتك

اليومفأنا،"المعتزلةوأبزها:خيرها،فرقعلىأمتي"ستفترق!رو:اللهرسول

.(2)الاسمهذالزمهممن

والبدعة:ا!ماهواءأهلعندوحجي!ساالمناماتمنزلةثانيآ-

موقفانوحجيتهاالمناماتبمنزلةيتعلقفيماوالبدعةالأهواءلأهل

وغلؤ.إفراطوالآخروجفاء،تفريطأحدهما:متقابلان

وأكثرالأشاعرةمنالكلاموأهلالفلاسفةيمثلهوالجفاء:التفريطفجانب

الله،منتكونوأن،حقيقةللرؤيايكونأنإنكارعلىيتفقونوهؤلاء،المعتزلة

ينسبهامنمنهمثم،واحدةوكيفيةواحدبابمنكلهاالمناماتويجعلون

.(2/994)المرسلةالصواعقمختصرانظر:(1)

نقضفيوانظر.(166-165)صالجبارعبدللقاضيالمعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل(2)

.(126-1/511)الأممافتراقحديثفيالعقديةالمباحث:الموضوعةالقصةهذه

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منومنهمشيء،علىتدللاالتيالباطلةوالخيالاتوالخواطرالأوهامإلى

.(1)البدنأخلاطإلىينسبهامنومنهم،الطبائعمنيجعلها

:قولانيمثلهوالغلؤ:الإفراطوجانب

صحيحنومهفيالنائميراهماأنبدعوى،المناماتحقيقةفيالغلؤ:الأول

ببغدادوهوبأفريقيةكأنهالمنامفيالإنسانرأىفإذا،اليقظةفيالعينينكرؤية

منشرذمةبذلكوالقائل،الوقتذلكفيبأفريقيةسبحانهالثهاخترعهفقد

.(2)المعتزلة

الصوفيةعندمهممصدروالمنامات!فالرؤى،الصوفيةموقف:الثاني

يبنونفهم،الغلطأوالشكإليهيتطرقلايقينيمصدرهيبل،والتلقيللمعرفة

ومعرفةضلالاتهمترويجفيعليهاوششندون،الباطلةعقائدهممنكثيرأعليها

ونسجالأحاديثوتضعيفوتصحيحالقرآنوتفسيرعندهموالحرامالحلال

أنهم:بالمناماتعنايتهمدلائلومن،ذلكوغيرلشيوخهموالفضائلالمناقب

.(3)"مصنفاتهمفيأبوابألهاعقدوا

والخبريةوالكشفيةوالنقليةالعقلية!فالطريق:تيميةابنالإسلامشيخقال

نفئاالناستجاذبهاقدالتصوفوأهلالكلاموأهلالحديثأهلطريقةوالنظرية

المفهم،(611-3/511)مسلمبفوائدالمعلم،(433)ررعالإسلاميينمقالاتانظر:(1)

الهجرتينطريق،(44)صالروح،(1/73)الجهميةتلبيسبيان،(7-6/6)للقرطبي

.(902-5/702)المعانيروح،(2/233)(1/032)السالكينمدارج،(284)ص

.(433)صالإسلاميينمقالاتانظر:(2)

.(298-297)صوالمخالفينوالجماعةالسنةأهلعندالرؤى(3)
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نقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يعرفهفيمايغلومنالناسومن،يعرفهلامامنهاينكرمنالناسفمنوإثبائا،

العقليةالطرقتعظموالمتفلسفةفالمتكلمة،سواهماوينفيقدرهفوقفيرفعه

يردفريقوكلواختلافا،تناقضاالثهخلقأكثروهممتناقف،فاسدمنهاوكثير

فيهايحتجونوالحديثالسنةتدعيممنوطائفةقطعئا،يدعيهفيماالآخرعلى

بالضعيفيحتجونوقد،كذبأنهايعلممصنوعةوحكاياتموضوعةبأحاديث

وأذواقمناماتعلىيبنيوالفقراءالمتصوفةمنوكثير،القويمقابلةفي

.(1)"صادقةغيروأوهاممطابقةغيرخيالاتوهيكشفايعتقدهاوخيالات

الذينهملأنهم؟المبحثهذافيالمرادهوالمناماتمنالصوفيةوموقف

أصلأ.إليهايلتفتولابهايستدللافإنهحقيقتها؟أنكرمنبخلافبها،يستدلون

!ح!!!!6!ح!

.(339-11/338)الفتاوىمجموع(1)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواء!هلاستدلال

الثانيالمطلب

والمناماتبالقميصوالبدعةالأهوا،أهلاستدلاللهنهح

الأولالمسلك

صحتهافيالنظردونوالمناماتبالقصصالاستدلإل

عنهئملتمناستقامةأو

التشريعمصادرمنالثانيالمصدروهي-النبويةالسنةكانتإذا

صحتهمنالتثئتبعدإلامنهابحديمثيالاستدلاليصحلا-والاستدلال

يستفادولاحكم،منهيؤخذلابمافكيفوحفظأ؟عدالةرواتهمنوالتوثق

يتجؤزالتيالقصص:من؟ونهيوأمرعقيدةعلىبهيستدلولا،شريعةمنه

المنامات:ومن،؟والتبينالتثئتفيجهدهمإليهايصرفونولانقلها،فيالناس

وانحرافأضلالأأوواستقامةصلاحأصاحبهاحالإلىالنظرمنفيهابدلاالتي

.!ثبوتها؟فيالنظرقبل

فيالقشيريأوردهاحكايةذكرأنبعد-تيميةابنالإسلامشيخقال

حجة،بهتقوملاهذاومثلإسنادا،الحكايةلهذهيذكرلم:"قلت:-رسالته

نقله،صحةتعرفلمبكلامدينهمأصولفيالمسلمينيدلأنلأحديحلولا

هذابمثليثبتفلابهم،المقتدىالمشايخعلىالكذبكثرةمنعلممامع

.(1)"مذهبولاعطاءلابنقولالكلام

.(1/891)لاستقامةا(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةاي!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

جهدأدنىدونوالمناماتبالقصصيستدلونوالبدعةالأهواءأهللكن

أساسأينظرونلاقدبل،عفئقلتعفنوثبوتهاصحتهامنالتحققفييبذلونه

.!عنهرويتمنواستقامةسلامةفي

العقلأهلاستعملهفقد،قديمهمسلكوالبدعةالأهواءلأهلالمسلكوهذا

أهواءهميوافقماببعفالقصمعليستدلونفكانوا،ونحوهمالجهميةمن

صحتها:فيالنظردونوأقوالهم

أحاديثأندعواهمفيالجهميةشبهبعضىبيانمعرضفي-الدارميقال

الصلتأباسمعأنهالمعارض!وادعى:-الحديثأهلعلىدخيلةالصفات

فمن،الحكمةبيتيسمىبيت!تسفيانأبيبنلمعاويةكانأنهيذكر

.(1)!بعدهرويتثم،فيهألقاهحديثأوجد

الصوفيةجاءلماأنهإلامضى،فيمنمحدودأأوقليلأكان!انالأمروهذا

ومذهبهاعقائدهاكلتبنيالإسلامفيظهرتفرقةأؤلفصارت،الربىالسيلبلغ

قال،روئةأوتثئتدونيتناقلونهافصاروا،والمناماتالقصصعلىوأحكامها

"وفي:-للقشيريالرسالة:مثلالصوفيةكتبعن-تيميةابنالإسلامشيخ

التقعيدفي-وقال.(2)"هلأصللاكثيرشيءالمسندةالحكاياتمنالكتبهذه

هذهفييرسله"وما:-الشيوخعنالصوفيةمنوغيرهالقشيريينقلهلما

وأ،صدقهفاعتقدبعفالناسمنسمعهالقاسمأبويكونأنإما:...الرسالة

ومن،صحتهفاعتقدالكتببعفررفيمكتوباوجدهأو،كذلكفوقهمنيكون

.(2/632)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(1/881)لاستقامةا(2)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

علىإرسالهفييعتمدوالآخرينالأولينعنيذكرونهلماالمريحملينمنكان

فيماعرفمنوأما،إرسالهيعتمدفهذاالثقاتعنوالروايةالنقلصحيح

يرسلفيمنموجودالتفصيلفهذا،يرسلهبمايوثقلمالكذبمنكثيريرسله

فيالحكاياتمنيسندهالذيوأما،...المصنفاتأهلمنالناسعنالنقول

عنيروىفإنه،السراجنصرلأبياللمعكتاب:كتابينمنفعامتهالسماعباب

عنويروى،الطوسيعليبناللهعبدعننصرأبيعنالسجستانيحاتمأبي

الرحمنعبدلأبيالسماعكتابومنعف،التميميمحمدبنأحمدبنمحمد

.(1)"هنمسمعهقدالسلمي

شيخقال،نهجهموانتهجواطريقتهمفسلكواالقبوريونبعدهمجاءثم

الترياقمعروفي)قبر:قالأنهبعضهمعننقلقد:قيل"فإن:تيميةابنالإسلام

وذكر،قبرهعنديدعوأنأخيهابنأوصىأنهمعروفعنوروي،(المجرب

كانالمهجورينبعفهؤلاءأنأحمدهجرهمنقصصفيالخرقيعليأبو

عنونقل،المروزيذلكذكروأظنه،عندهالدعاءويتوخىأحمدقبرإلىيجيء

البيتأهلمنوالصالحينالأنبياءمنجماعاتقبورعنددعوابأنهمجماعات

ذكروقد،الناسمنكثيرعملهذاوعلىالدعاء،لهمفاستجيبوغيرهم

،عندهيدعوفإنه!شروالنبيقبرزارإذا:الحجمناسكفيالمصنفونالمتأخرون

وذكر،لهاستجيبودعاقبرهعندمرةسبعينعليهصلىمنأنبعضهموذكر

والذكرالسلاميجوزبقعةأنهاالقبرعلىالقراءةيجوزمنحجةفيبعفالفقهاء

فيمناماتبعضهمرأىوقدكغيرها،عندهاالقراءةفجازتعندهاوالدعاء

.(483-1/383)مةلاستقاا(1)
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نقضفيالسنةأهلحم!نماث!ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

معروفةقبورعندالدعاءاستجابةأقواموجرب،بعفالأشياخقبرعندالدعاء

وماأزمامنافيأدركناوقد،وغيرهالمقدسيالشيرازيالفرجأبيالشيخكقبر

عندهاالدعاءيتحرىكانمنوعملاعلماالناسعندالفضلذيمنقاربها

،كراماتالناسعندلهمنوفيهم،العلمفيبارعاكانمنوفيهمعليها،والعكوف

العلمأهلطريقعنئغدهمعالسؤالهذاذكرت!انماهؤلاء؟.يخالففكيف

الحكاياتهذهيفعمثلوإنما،...القبوريونبهيتمسكماغايةلأنهوالدين

مجهولعنالحكاياتهذهمنالمنقوليكونأن!اما،ودينهعلمهيقلمن

ينطقلاعمنأحاديثالمسيبةالحكاياتهذهمثللناروىلوونحن،يعرفلا

ومنها،؟غيرهعنبالمنقولفكيف،تثبتحتىبهاالتمسكجازلماالهوىعن

بقيودقالهأو،ويصيبفيهيخطئباجتهادفعلهأوقالهصاحبهيكونقدما

عىالنبيأنكماعنه،النقلفحرففيه،محذورلاوجهعلىكثيرةوشروط

التيالزيارةهوذلكأنالمبطلونقهمعنهاالنهيبعدالقبورزيارةفيأذنلما

بيندائرالحججهذهسائرثمبها،والاستغاثةعندهاللصلاةخخهامنيفعلونها

مع،بمثلهالعباداتاستحبابيجورلاقياسأوبه،الشرعإثباتيجوزلانقلي

فعله،بمنزلةللفعلالمقتضيقياممعلهاوتركهيشرعها،لمالرسولبأنالعلم

أبناءعننقلغيرمنوالمقاييسالحكاياتهذهبمثلالعباداتتثبتوإنما

هوالأحكامإثباتفيالإسلامعلماءعندالمتبع!انما،وأمثالهمالنصارى

حكمإثباتيجوزولا،الأولينالسابقينوسبيل!وورسولهوسنةالثهكتاب

.(؟)"بحالاستنباطاولانصاالثلاثةالأصولهذهبدونشرعي

.(434-342)صالمسشقيمالصراطاقتضاء(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

بالميهادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

نماذجتيميةابنالإسلاموشيخالدارميالإمامينعنذكرهتقدموفيما

وهو:،النموذجهذاإلىبالإشارةهنافأكتفيولذلك،المسلكلهذا

تحقق،أوتثبتدونمالكالإمامإلىوالبدعةالأهواءأهلنسبهاالتيالقصة

!ص،النبيقبرعنديفعلونهاالتيالشرعيةبعفالمخالفاتعلىبهاواستدلوا

ناظرلماجعفرأباأنرويوقد:المعترض!قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

فيصوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالكلهقال!النبيمسجدفيمالكا

وذم،12الحجرات:9(آضحؤتكنم!لاتليقفوأ:قالقوماأدبالثهفإنالمسجد؟هذا

حرمتهإن،14:الحجرات9(آلححرلهتيورآيممنيخادونكآلذليئان!:فقالالآخرين

القبلةأستقبلالثه،عبدأبايا:وقالجعفرأبولهافاستكانحيا.كحرمتهميتا

وسيلتكوهوعنهوجهكتصرفولتم:فقالغوو؟،اللهرسولأستقبلأموأدعو

.(1)"بهواستشفعاستقبلهبل،؟القيامةيومإلىآدمأبيكووسيلة

!ح!!!!اكع

.(1/85)البكريعلىالرد(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ال!انيالمسلك

للمذهبالمؤيدةوالمناماتالقصصوضمع

بالقصموالمناماتالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلطريقةتقتصرلا

بل؟عفنقلتمناستقامةأوصحتهافيالنظردونبهاوالاستدلالنقلهاعلى

،والبهتانوالافتراءالكذبمنالثهحرمهفيمافيقعذلكيتجاوزمنمنهم

المذهبيؤيدماوالمناماتالقصصمنوالمتبوعينالشيوخلسانعلىفيضع

ذلك.علىبهيستدلثم،والقولوالطائفة

لدفعالمعارضحججأعظممن"فكان:-الجهميةعن-الدارميقال

لعلها-الضريرمعاويةأبيعنحكاهاحكايةالنزولفياللهرسولحديث

.(1أشبهها(")وماورحمتهوملائكفوسلطانهأمره:)نزوله:قالأنه-عليهمكذوبة

الرسالةهذهفييرسله"وما:-الصوفيةعن-تيميةابنالإسلامشيخوقال

ومن،...أصحابهعلىمكذوبمنهكثيروجدقدرسالته!فيالقشيري:أيعني

وسمعناذلكمنرأينافقد،المشهورينالمشايخعلالكذب:الكذبأكثر

هذاومع-بالإسنادوروايتهعلمهمع-القاسمأبووهذا،الثهإلايحصيهلاما

أدنىلهمنفيهاينازعلاالتيالمكذوباتمنكبيرةقطعةالرسالةهذهففي

.(2)"عنهمالمنقولحالبحقيقةمعرفة

.(1/944)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(438دلا-1/83)لاستقامةا(2)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

السدنةعندبهذاالمتعلقةالحكاياتتجدما"وأكثر:-القبوريةعن-وقال

الله،سبيلعنويصدونبالباطلالناسأمواليأكلونالذينلهاوالمجاورين

فاستجيبعندهادعارجلاأن:مثلتأثيرفيهاالتيالحكاياتمنيحكىوقد

هذهوبمثلذلك،ونحوحاجف،فقضيتحاجتهالثهقضىإنلهانذرأوله،

.(1)"الأصنامتعبدكانتالأمور

جدا:كثيرةنماذجلهالمسلكوهذا

الموضوعة:القصصفمن!

مسألةفيطاهربنمحمدذكر"وقد:تيميةابنالإسلامشيخقال-1

أبياتا")2(.وأنشدبطبلضربأنهمالكعنحكايةالسماع

القلوبواستلذاذ:أالقشيري:أيعنيالقاسمأبوقال"ثم:وقال-2

فإن،جحودهيمكنلامماإليهاواس!رواحهاالطيبةالأصواتإلىواشتياقها

الحمولةومشقةالسيرتعبيقاسيوالجمل،الطيبالصوتإلىيسكنالطفل

الشافعيمعأمشيكنت:قالعليةبنإسماعيلوحكى،..بالحداء.عليهفيهون

ثم،إليهبنايمل:فقالشيئا،أحدفيهيقولبموضعقحلينا،الهاجرةوقتزخةلثه

.(3)"!؟جسققاثك:فقاللا،:فقلتهذا؟،أيطربك:قال

.(532)صالمستقيمالصراطاقتضاء(1)

.(1/273)لاستقامةا(2)

.(337-1/336)السابقالمصدر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الصفةأهلأنمنها:صدقا،يظنونهاحكايات"ويذكرون:وقال-3

فقال،وحنينأحديومأصحابهبعضانهزملماالكفارمع!روالنبيقاتلوا

اللهكانمن،اللهمعنحنفقالوا:،؟وتدعونيتذهبونأين،أصحابييا:لهم

اللهأنوهو،الحكايةهذهمنكفراأعظمهوماويذكرون،...معهكنامعه

وأنهأحدأ،بهيخبرلاأنوأمره،المعراجليلةالأسرارسرعلىرسولهأطلعتعالى

أخبرنافقالوا:هذا؟،لكمأينمن:لهمفقالبه،يتكلمونالصفةأهلرأى

تكتمه،أنأمرتكأنا:فقالالسر؟،هذاأكتمأنتأمرنيألم،ربيا:فقال،بهالثه

نبيهأمراللهأنمنبعضهميذكرهماكفراهذامنوأعظم،...بهأخبرتهموأنا

اذهب:لهوقالوا،البابلهيفتحوافلمليزورهمذهبوأنه،الصفةأهلبزيارة

إليهميذهبأنفأمرهربهإلىعادوأنه،بكلناحاجةلافإنهإليهأرسلتمنإلى

قائلهمنكفرهذاوكل،ليزوركمجاءمحمدخادمكم:ويقولمعهمويتأدب

.(1)"ومعتقده

وضعهامنوالبدعةالأهواءأهليفعلهماعلىأدذفلا:المناماتوأما!

أصحابهايضعهاالتيالمناماتتلكمنالمذهبيؤيدماعلىبهاللاستدلال

همماتقريرويفمنونها!وو،لنبيهأوتعالىدتهرؤيتهمفيإليهينسبونهامنأو

ذلك:وهمن،والانحرافالضلالمنعليه

،عبدي!يا:لهفقالالمنامفيالثهرأىأنهالسنجاريوهببنعليزعم-1

وأقمتك،منيبروحأحوالكجميعفيوالدتك،أرضيفيصفوتيمنجعلتكقد

.(484-2/481)البكريعلالرد(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهممنةأهلحم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

لهمواظهر،حكميمنعلمتكبمافيهمواحكم،إليهمفاخرجلخلقي،رحمة

.(1)!آياتيمنبهأيذتكبما

لككانإذا:ليفقال!راللهرسول"رأيت:الشافليالمواهبأبيقول-2

.(2)"ئقضىحاجتكفإنفلسأ،ولوالطاهرةلنفيسةفانذرقضاءهاوأردتحاجة

وأنه،التصوفأهلرقيعليه!ووالنبيرأىأنهمنالساوياذعاهوما-3

.(3)الكتابعليهفقرأ،القراءةفيلهفأذن،الغزاليصنفهالذيالعقائدقواعدعليهقرأ

!حس!!!!6!ص!

.(1/981)للشعرانيالكبرىالطبقات(1)

.(1/385)السابقالمصدر(2)

.(237-6/230)الكبرىالشافعيةطبقاتانظر:(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الضالثالمسلك

للمذهبالموافقينوأالصالحينأوالأنبياءإلىوالمناماتالقصصفسبة

هوالقصموالمناماتسردمنوالبدعةالأهواءأهلمقصودكانلما

ذلكتحقيقأجلمنفإنهمالأمور؟منأمرعلىبهاوالاحتجاجالاستدلال

فيها.مابالناسوالتغريرالاحتيالمنفيهامسالكسلكواوتقويته

مجاهيلأناسيىإلىينسبونهلاقدذلكمنشيئأيضعونعندماأنهم:ذلكومن

التيقيمتهماوالمنامالقصةيفقدقدذلكلأن،هممنيعزفولالهمقيمةلا

علىعليهمالنقدبابيفتحذلكأنكمابهما،الاستدلالأجلهامنأرادوا

غيرشخميىعنينقلبمااستدلالهميشجبوابأن،مخالفيهممنمصراعيه

مكانةلهمنإلىيعمدونفإنهمولذلك،الطائفةتلكعندأوبإطلاقمرضئي

إليهمفينسبون-بخاصة-طائفتهمعندأو-بعامة-المسلمينعندومنزلة

يقرؤها.أويسمعهامنعندوقعلهاليكون؟والمناماتالقصصتلك

وأالأنبياءإلىذلكنسبةعليتفقونالمسلكهذايسلكمنجميعإنثم

ومالكحنيفةأبيوالأئمةوتابعيهمالتابعينكأعيانالإسلامأئمةأوالصحابة

بمايستدلونفالصوفية:مسالكهمتختلفذلكبعدهمثموأحمد،والشافعي

البيت،آلإلىينسبونهبمايستدلونوالرافضة،طريقتهممشايخإلىينسبونه

بالقصموالمناماتمشحونةمعلومةمشهورةمؤلفاتذلكفيمنهمافريقولكل

متبوعيهم.إلىينسبونهاالتي

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

صنفواوطائفةالقبور،إلىيحجون"وآخرون:تيميةابنالإسلامشيخقال

النعمانبنمحمدالثهعبدأبوعشفكماالمشاهد،حجمناسكوسموهاكتبا

الحكاياتمنفيهوذكر،ذلكفيكتاباالإماميةشيوخأحدبالمفيد)1(الملقب

.(2)"بالنقلمعرفةلهمنعلىكذبهيخفىلاماالبيتأهلعلىالمكذوبة

ظاهرعنعبرفإنه:والصوفالضفةإلىنسبهممن"وأما:الكلاباذيقال

وهجروا،الأوطانعنفخرجواالدنياتركواقدقومأنهموذلك؟أحوالهم

يأخذوالمالأجساد،وأعرواالأكباد،وأجاعواالبلاد،فيوساحوا،الأخدان

...جوعةوسد،عورةسترمنتركهيجوزمالاإلاالدنيامن

لانماالنفسلحظوظيلبسوالملأنهم،""صوفيةسموا:وزيهملبسهمومن

الشعر،منبالخشنفتجزوا،العورةلسترلبسواوإنما،منظرهوحسنمسه،

.الصوفمنوالغليظ

!شرو،الثهرسولعهدعلىكانواالذين،الضقةأهلأحوالكلها:هذهثم

ووصفهم،وأموالهمديارهممنأخرجوا،مهاجرينفقراءغرباءكانوافإنهم

الأعرابتحسبهمحتىالجوعمنتجزونفقالا:عبيدبنوففالةهريرةأبو

منهفيوجدفيهيعرقبعضهمكانإنحتىالصوفلباسهموكان،مجانين

المعلم،بابنأيضاويعرف،اللهعبدأبو،الكرخيالبغداديالنعمانبنمحمدبنمحمد(1)

الكلامورئيسالإماميةولسانالطائفةمشايخشيخكان،الرافضةوإمامالشيعةعالم

خبرفيالعبرانظر:.(ـه414)سنةمات،مصنفمائتيمنأكثروله،والجدلوالفقه

.(171-3/161)غبرمن

.(2/556)البكريعلىالرد(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحم!نم

حصنبنعيينةقالحتىلهم،بعضهموصفهذاالمطر،أصابهإذاالضأنريح

.!؟ريحهميؤذيكأماهؤلاء،ريحليؤذينيإنه!ك!رر:للنبي

الأولياء.وزيالأنبياء،لباس:الصوفثم

الزوحاءمنبالصخرةمر"إنه:ى!ك!النبيعنالأشعريموسىأبووقال

."العتيقالبيتيؤمونالغتاء،عليهم،حفاةتبئأ،سبعون

،الشجرةمنويأكلالشعر،يلبسالمنلاعيسى"كان:البصريالحسنوقال

."أمسىحيثويبيت

ويأتيالحمار،ويركب،الصوفيلبس!رالنبي"كان:موسىأبووقال

."الضعيفمدعاة

إلالباسهمكانمابدريا،سبعينأدركت"لقد:البصريالحسنوقال

."الصوف

وزيهمولبسهمذكرنا،فيما"الصفة"أهلبصفةالطائفةهذهكانتفلما

.(1)"صوفية"و،""ضقتةسموا،أهلهازي

)عيسىنبيأ()سبعونالأنبياء:إلىالقصصنسبة:النموحدههذاففي

لتقريربدريأ(،)سبعون(الصفة)أهلالصحابةإلىونسبتها،(!)محمدالسيلأ(

والصحابة.الأنبياءفعلهواللهإلىبهوالتقزبالصوفلبسمنالصوفيةعليهماأن

تنبيهزعمهممنالصوفيةعليهماصحةعلىيستدلأنالكلاباذيوأراد

بقصةفاستدل،عخهوتلقيهمالمنامفي!ىالنبيورؤيتهمالرؤيا،فيإياهمالله

.(1-ه41)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

زخ!ؤلثه،البصريالحسنهو:،الإسلامأئمةمنجليلتابعيإلىنسبهماومنام

إمامالسرخسيأحمدبنالحسنبنعليحدثناماالرؤيا:لصحة"يشهد:فقال

منرهطفإذا،البصرةمسجددخلت:قالالبصريالحسنعنجامعها...،

فنهيتهميغتابونه،رجلايذكرونهمفإذا،إليهمفجلستجلوسأصحابنا

عيسىوعنعوواللهرسولعنبلغتنيالغيبةفيبأحاديثوحدثتهم،ذكرهعن

ذلكذكرعرضثمآخر،حديثفيوأخذواالقومفأمسكالممتلأ،مريمابن

رحلي،إلىوانصرفترحالهمإلىفانصرفوا،معهموتناولتهفتناولوهالرجل

منقطعةوعليه،خلافمنطبقيدهفيأسودمناميفيآتفأتاني،فنمت

قلت:؟كل:قالخنزير!لحمهذا؟آكللا:قلت؟كل:ليفقالخنزير،لحم

!حرامهذاخنزير،لحمهذا؟آكللا:قلت؟كل:قالخنزير!لحمهذا؟آكللا

وهوألوكهافجعلت،فميفيووضعهالحييففك،عليهفأبيتلتأكلنه؟:قال

علىفاستيقظتأسترطها،أنوأكرهألقيهاأنأخاففجعلتيدي،بينقائم

أطعمهطعامينفعنيماليلةوثلاثينيوماثلاثينلبثتلقدفوالله،الحالتلك

.(1)"منخريفيوريحهافميفيطعمهاوجدتإلا،أشربهشرابولا

سبقما:فمنها:المتبوعينالأئمةإلىينسبونهاالتيالقصموالمناماتوأما

من:المطلبهذامنوالثانيالأولالمسلكينفيذكره

الدعاءعند!النبيقبراستقبالفيمالكالإمامإلىالمنسوبةالقصة.

!وو.بهوالاستشفاع

.(161-511)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهم!نةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.السماعمسألةفيوالشافعيمالكالإمامينإلىالمنسوبتينالقصتين.

عليهايقومالتيفهي:متبوعيهمإلىينسبونهاالتيوالمناماتالقصصوأما

ولذا،والاستدلالالتلقيفيعندهمالأساسوهي،والطريقةالمذهبأصل

المطلبهذامنالآتيةالمسالكثنايافيوسيأتي،ذلكمنمملوءةكتبهمفإن

:الولداننكارتهمنتشيبواحدبنموذجهنافأكتفي،لذلككثيرةنماذج

مافقالوا:،شكوىمنيعودونهارابعةعلىجماعة"دخل:الكلاباذيقال

فجفث،الجنةعليغيرضتأنيغيرسببأ،لعلتيأعرفماوالله:قالت،؟حالك

العتبى")1(.فله،فعاتبنيعليغارمولايأنفأحسبإليها،بقلبي

!ح!!!!6!ص!

.(611)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

والمناماتالقصصخلالمنومشاعرهمالغاسعواطفاستثارة

وذلك،الإنساننفسفيووقعهاتأثيرهاالقصملهاأن:فيهشكلامما

تتضمنهمابحسبمشاعرهوتحزك،والوجدانالعاطفةجانبفيهتصمقلأنها

وسائلمنكانولذا؟السبلبأيسروعقلهقلبهإلىوتنفذوأفكار،معانيمن

الضوابطوفقيكونإنماذلكلكن،القصصيالأسلوب:والدعوةالتعليم

والسنةالقرآنقصصمنالاستفادة:ذلكومن،المرعيةوالأصولالشرعية

التأملمنالعبدفيكثرللعباد،وأنفعهوأبلغهوأصدقهالقصصأحسنفهي

عرضها)1(.طريقةوفيتضمنتهاالتيالعظيمةالمعانيوفيفيها

بهيستدلونفيمافائقةعنايةالأمربهذاوالبدعةالأهواءأهلعييوقد

ذلكاستعملوابل،وسنةهدئغيرعلىعنايةلكنها،والمناماتالقصصمن

التيومناماتهموحكاياتهمقصصهمفيوالمتأمل،ويرضاهاللهيحبهلافيما

الأذهانبهايخ!رقواأنععلىالحرأشذيحرصونأنهميلحظيروونها

يؤديمما،مباشرةالعواطفواستثارةالمشاعرتحريكخلالمنوالأفئدة

منعليهمبهالثهأنعمعفاغفلتهممعبهاالشديدالسريعالتأثرإلىبالسامعين

والروية.والحكمةالعقل

فيالمناناللطيفتيسير،(515-8/471)القرآنلتفسيرالحسانالقواعدانظر:(1)

المجموعةضمن*-سعديلابنكلاهما(439-8/318)القرآنتفسيرخلاصة

.-لمؤلفاتهالكاملة
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ومسالكمتعددةأساليبذلكفياستعملواوالبدعةالأهواءأهلأنكما

استثارةمنمضمونهافيتتفقلكنها،الظاهرةطريقتهافيتختلفقد،مختلفة

والمشاعر:العواطف

ذلك:فيومسالكهمطرقهمفمن

بالمحبةتجاههالناسيشعرمنإلىوالمناماتالقصصنسبة-1

،والاتباعوالإصغاءبالثقةإليهوعواطفهممشاعرهموتتحركوالتقدير،والإجلال

بيانهسبقكما-والعلموالزهدوالخيروالتقوىالصلاحوأعيانالأنبياء:من

.-السابقالمسلكفي

كلوعواطفمشاعرإليهتئجهماوالمناماتالقصصتضمين-2

الجنيد)1(ذكرهما:ذلكومن،ذلكونحوالعينوالحورالجنةدكر:من،مؤمن

،؟يبكيكوما:لهفقلتيبكيوهو(2)السقطيالسرقيعلىيومأ"دخلت:قال

الكوزوهذا،حارةليلةهذهأبهمب،يا:فقالتالصبيةالبارحةجاءتني:فقال

منأصلهالقواريري،:لهويقالالخزاز،،القاسمأبوالجنيد،بنمحمدبنالجنيد(1)

بحضرتهيفتيوكانالكلبيخالدبنإبراهيمثوربأبىوتفقهبها،ونشأببغدادولدنهاوند،

السقطي،سريوخالهالمحاسبيالحارثبصحبةواشتهرسنة،عشرونوعمره

والنهايةالبدايةانظر:.(ـه298)سنةمات،الصوفيةطريقةعلىوتكلمالتعبدولازم

(11/131-411).

المتصوفة،كبارمن،والوفاةالمولدبغدادي،الحسنأبو،السقطيالمغلسبنسري(2)

.(ـه532)سنةمات،وأستاذهالجنيدخال!وهو،وقتهفيوشيخهمالبغداديينإماموكان

.(28)!لا/لأعلاما:انظر

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفطالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قدالخلقأحسنمنجاريةفرأيت،فنمتعينايحملتنيإنهثمهاهنا،أعلقه

فيالمبردالماءيشربلالمن:فقالتأن!ب؟،لمن:فقلتالسماء،مننزلت

فرأيتالجنيد:قال،فكسرتهالأرضبهفضربتالكوزفتناؤتتالكيزان،

.(1)"!الترابعليهعفاحتىيمسهولميرفعهلمالخزف

منمؤمنكلإليهيتشؤفماالقصموالمناماتتضمين-3

أكرمهماللهأنيزعمونومزايافضائلفيضقنونها،وتوفيقهوكرمهاللهفضل

.-المطلبهذامنالسادسالمسلكفيبيانهسيأتيكما-بهاوخضهم

مخالفيهمإلىينسبونهاذميمةخصالأوالمناماتالقصصتضمين-4

أولئكتجاهالناسمشاعرليحركوا؟أعمالهمأولأشخاصهمتنقم!فيهماإلىأو

الشديدةالعداوةوربما-والبغفوالإعراضبالئفرةالأعمالتلكعأوالأشخا

ليصليمسجدأدخلالبصريالحسنأنمنزعموهما:ذلكومن،-والحرب

نأخافلأنهخلفهيصلفلم،العجميحبيبأإمامهمفوجد،المغربفيه

تصلتئم"يتم:لهيقولقائلأالليلةتلكالمنامفيفرأى،لسانهفيلعجمةيلحن

تفوتلاومما،(2)"إ؟ذنبكمنتقدممالكلغفرخلفهصليتلو،؟خلفه

منوالبدعةالأهواءأهليكثرالطريقةهذهأن:المقامهذافيإليهالإشارة

مذفيوحكايابقصصأفيهويضعونإلاعصيرمنفماعصر،كلفيسلوكها

برآء،منههمماوالأعمالالأقوالمنإليهموينسبونوالخير،والحقالسنةأهل

المنبرمنبنزولهالثهنزولتشبيهفيتيميةابنالإسلامشيخإلىالمنسوبةفالقصة

.(70)صالقشيريةالرسالة(1)

.(564)ع)2(المصدرالسابق
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نقضفيالههمنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بنمحمدالإسلاملشيخالمخالفونوضعهاوالقصمالتي،معروفةمشهورة

والصالحينوالأولياءوالمقبورينالقبوربإهانةوأتباعهرميهفيالوهابعبد

العصرهذافيمسلوكةالطريقةهذهتزالولائحضر،أنمنأكثرالمسلمينوتكفير

فيها.والصلاحالخيروأهلوعلمائهاوحكامهاالتوحيددولةمحاربةفي

!ح!!!!6و!ص!
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من!كلجنقضفطالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

وأفكارهالمذهبعقائدوالمناماتالقصصتضمين

الغاسبينفثصرهاالفرادوقواعده

أصولهمأن:عليهمبهوأنعمبه،وأكرمهمالسنةأهلبهاللهخصمما

والسنة()الكتابالمعصومالوحيمنمستمدةوأحكامهموعقيدتهموقواعدهم

منشيءعلىالاستدلالالسنةأهلأحدأرادمافمتى،المعصوموالإجماع

الأمور؟أيسرمنعليهذلككانإليهودعوتهمالناسبيننشرهأوتقريرهأوذلك

يحققماالنافعةالصافيةوالآثاروالأحاديثالآياتمنيذكرأنإلاعليهليسإذ

.مرادهله

وأحكامهموعقائدهموقواعدهمفأصولهموالبدعةالأهواءأهلوأما

نقليوافقهالا،مخمرعةمبتدعةوالإجماعوالسنةالكتابعنبهاخرجواالتي

مجردةذكروهالوفإنهمكذلكالحالكانولما،صريحعقليقبلهاولاصحيح

التيالوسائلمنفكانانتشار،ولاالناسبينقبوللهايكنولمعليهملردت

القصموالمناماتفيتضمينها:أفئدتهمإلى!انفاذهاالنالهم!بينلنشرهاسلكوها

تلقفوهاسمعوهامتىالناسفإن،ومتبوعيهموأئمتهمأعيانهمإلىينسبونهاالتي

بأفئدتهم،وتمتزج،أذهانهمفيفترسخوقواعد،وأفكارعقائدمنتضمنتهمامع

بالغ.تأثيرعليهملهافيكون

لمنهجقواعدعدةصاحبهاضقنهاأدهمبنإبراهيمعنتنقلحكايةففي

لرجلأدهمبنإبراهيمقال:القصةفتقول،النفسوارهاقوالذلالفقرفيالصوفية
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

:عقباتستتجوزحتىالصالحيندرجةتناللنأنك"اعلم:الطواففي

.الشدةبابوتفتح،النعمةبابتغلقأولاها:

.الذلبابوتفتحالعز،بابتغلق:والثمانية

الجهد.بابوتفتح،الراحةبابتغلق:والثالثة

السهر.بابوتفتح،النومبابتغلق:والرابعة

الفقر.بابوتفتح،الغنىبابتغلق:والخامسة

.(1)"للموتالاستعدادبابوتفتح،الأملبابتغلق:والسادسة

لنشروالرافضةالصوفيةشبلمنسبيلهيوالمناماتالقصمرركانتولما

الفريقين:مننماذجهنافأذكر؟الناسبينوعقائدهموأفكارهمقواعدهم

الصوفية:ولأ-أ

وصفاتهم:أعمالهموبيانالصوفيةمدح-1

:الثلاثالقصصهذهذلكفيالكلاباذيأورد

طوائفمنأضخبمن:(2)التستريالثهعبدبنلسهلرجلقال-أ

ولكلشيئأ،يستكثرونولا،يستكثرونلافإنهم؟بالصوفيةعليك:فقال؟الناس

.حالكلعليعذرونكفهم،تأويلعندهملهعل

.(64)صالقشيريةالرسالة(1)

نافعةكلماتلهالزاهد،الصوفيمحمد،أبو،التستري،يونسبناللهعبدبنسهل(2)

.(333-13/033)النبلاءأعلامسيرانظر:.(ـه283)سنةتوفي،حسنةومواعظ
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

من:فقالأضحب؟من:النونذاسألث:الحسينبنيوسفوقال-ب

كانوإنبتغئركيتغترولا،أحوالكمنحالأعليكينكرولا،يملكلا

تغيرا.كنتماأشدإليهتكونماأحوجفإنكعظيمأ،

منلها:فقلت،الشامسواحلببعضامرأةرأيت:(1)النونذووقال-ج

غننآتمضحاججخئربهتمتقاقئ!أقوامعندمن:قالت؟-اللهرحمك-أقبلمبأين

لأيىجال!إلى:قالت؟تريدينوأين:قلت611:السجدة9(ؤظخغاخؤفازتهتمتذلمحو!

:تقولتنشأفأ،ليصفيهم:قلت137:النور9(آدتهتجيىعنتتغؤلامخرةمته!يقئ

أحدإلىتسموهمملهمفماعلقتقدباللههومهمقوم

الصمدحدللوامطلبهمحسنياوسيدهممولاهمالقومفمطلب

والولدواللذاتالمطاعممنشرفولاديناتنازعهمإنما

بلدفيحلسرورلروحولاأنقفائقثيابللبسولا

الأبدباعدنيهاالخطوقاربقدمنزلةاثرفيمسارعةالا

العدد)2(معتلقاهممخالشواوفيوأوديةغدرانرهائنفهم

:الشيوختقديسآدابمن-2

مرةفطردنيشاب،وأنامدةحفصأباصحبت:قالالحيريعثمانأبيعن

ووجهيورائيإلىوانصرفتظهريأولهولمفقمت،عنديتجلسلا:وقال

الزهادأحد،النونذوالفيضر،أبوأوالفياضأبو،المصريالأخميميإبراهيمبنثوبان(1)

وحكمةفصاحةلهكانت،المواليمنالأصلنوبيمصر،أهلمن،المشهورينالعباد

.(2/201)الأعلامانظر:.(ـه542)سنةماتوشعر،

.(17-16)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(2)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

لاحفرةبابهعلىأحفرأننفسيعلىوجعلتعيف،عنغبتحتىوجههإلى

.(1)إأصحابهخواعقمنوجعلنيأدنانيذلكرأىفلما،بأمرهإلامنهاأخرج

:والجماعاتالخمعوتركالصوفيةالخلوة-3

أشهر،تسعةالخلوةفيالمنزلاويالحليمعبدالشيخانقطع:الشعرانيقال

وأقمت،ماتأنإلىالغيبمنينفقخرجثمختمأ،النهاروفيختمأالليلفييقرأ

شيءإلىاحتاجواالفقراءرأيتفمايومأ،وخمسينسبعةنحوزاويتهفيعنده

.(2)يطلبونهماجميعالإبهامكعقدةصغيركيسمنلهمويخرجإلا

المشروعة:المأثورةالأذكارفي-التزهيد4

نفوسبالما:فقلتبعفالكبارسألت:قالالبغداديالقاسمأبيعن

مقزإلىالفكريفضيوليسالأفكار،إلىوتستروحبالأذكارتتبزمالعارفين

عنتحملهافلمالأذكارثمراتاستصغرت:فقالتسر؟،أعواضولأذكارها

مجاهداتها)3(.ألمعنفغئبهاالأفكاروراءماشرفوتقرهامكابداتها،

ولاوعقابهنارهمنخوفألادئه،محبةالصوفيةالطريقةعلىاللهعبادة-5

وثوابه:جنتهفيرغبة

عنوالانقطاعالعبادةإلىهاجكشيءأي:الكرخيمعروفسئل-أ

،؟الموتشيءوأي:فقال،؟الموتذكر:لهأالسائلأفقال،فسكت،؟الخلق

ورجاءالنارخوف:فقالالقبر؟،شيءوأي:فقال،؟والبرزخالقبرذكر:فقال

.(87)عالقشيرية)1(الرسالة

.(111)صالتصوففيدراساتعننقلأ،(2142)برصغيرأولياءتذكرة(2)

.(74)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ذلك،جميعأنساكأجبتهإنبيدهكلههذاملكأإنهذا؟،شيءوأي:فقال،الجنة

.(1)اذهجميعكفاكمعرفةوبينهبينككانت!ان

يعبدالذي:قالهو؟منالرذيلعن:الزنجيسعيدبنمحمدوسئل-ب

.(2)وطاعةخدمة:قالتعبد؟،يتموأنت:قالواورجاء،خوفأالله

:قبرهعند!النبيسؤال-6

منشيءوبي!رواللهرسولمدينةدخلتالجلاء:بنالثهعبدأبوقال

وعمربكرأبيضجيعيهوعلى!ووالنبيعلىوسلمتالقبرإلىفتقذمت،الفاقة

ونمتتنحيتثم.الليلةضيفكوأنا،فاقةبي،اللهرسوليا:قلتثم،!ت

نصفه،فأكلترغيفأ،إلمنودفعجاءنيوو!ك!بالنبيأنافإذاوالمنبر،القبربين

.(3)رغيفنصفيديفيفإذا،فانتبهت

الرافضة:ثانيآ-

أئمتهم:فيالغلؤ-1

لها:فقلتعليهااللهصلواتفاطمةأتيت:قالمسعودبناللهعبدعن-أ

فقالت:ماذا؟في:فقلتالسماء،إلىالشةجبريلبهعرج:فقالت؟بعلكأين

فأوحى،الآدميينمنحكمأفسألواشيءفيتشاجرواالملائكةمننفرأإن

.(4)!لاطالبأبيبنعليفاختارواتخيروا،أنإليهمتعالىالله

.(511)صالأصفياءومنهاجالأتقياءكفاية(1)

.(38)صالأنسنفحات(2)

.(511)ىعالتصوفأهللمذهبالتعرف(3)

.(132)صالاختصاص(4)
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نقضفيالهمشةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةاي!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

بحقناالثهدعاالغرقعلىالسيلأنوحأشرفلما:قال!االرضاعن-ب

الناراللهفجعلبحقنادعاالنارفيالسملأإبراهيمرميولما،الغرقعفالثهفدفع

بحقناالثهدعاالبحرفيطريقأضربلماالسحلاموسىوإنوسلامأ،برداعليه

القتلمنفنخيبحقناالثهدعاقتلهاليهودأرادلماالصيلأعيسىوإنيبسأ،فجعله

.(1)إليهفرفعه

بالحائركنتإني:!االلهعبدلأبيقلت:قالعماربنإسحاقعن-ج

جميلةالناسمنكذاأ9ألفخمسينمننحووثمةأصليوكنت،عرفةليلة

سجدتالفجرطلعفلما،أجمعالليليصلونأقبلواو،روائحهمطيبةوجوههم

بالحسينمزإنها!لا:الثهأبوعبدليفقال،منهمأحدأأزفلمرأسيرفعتثم

مررتم:إليهماللهفأوحىالسماء،إلىفعرجوا،ئقتلوهوملكألفخمسونالج!

قبرهعندهفاسكنواالأرضإلىفاهبطوا،تنصروهفلميقتلوهوحبيبيبابن

.(2)الساعةتقومأنإلىغبرأشعثأ

الحسينية:التربة-2

سيدنابحضرةعصابتنامنجماعةفيكنتقال:أسامةأبيبنزيدعن

الحسينجديتربةجعلتعالىالثهإن:فقال!االلهعبدأبوعلينافأقبل،الصادق

وليضعهافليقبلهاأحدكمتناولهافإذاخوف،كلمنوأمانأداء،كلمنشفاءالمي!

منوبحقالتربةهذهبحقاللهم:وليقلجسدهسائرعلىوليمزهاعينيهعلى

الملائكةوبحق،ولدهمنوالأئمةوأخيهوأمهأبيهوبحقفيها،ويورىفيهاخل

.(42/532)لأنوارابحار(1)

.(471)صالأبرارصحيفة(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كلمنونجاة،مرضكلمنوبرءأداء،كلمنشفاءجعلتهاإلابه؟الحافين

يستعملها)1(.ثم.وأحذرأخافمماوحرزأ،آفة

!ت:المؤمنينأمعائشةفيالطعن-3

أميرفييعزينالنسوةجاءتالكوفةمنالمدينةعليبنالحسنقدملما

محمد،أبايا:عائشةفقالت،ى!لك!النبيأزواجعليهودخلتالسملا،المؤمنين

بيتكفينبشكنسيسب:الحسنلهافقال،أبوكفقديومإلاجدكفقدمثلما

،الآنإلىجرحأفصارتكفكالحديدةضربتحتىبحديدةقتسبغيرليلأ

دينارأأربعينمنهأخذتحتىخيانةمنجمعيهمافيهأخضرجردأفأخرجمب

تيممنعليهالثهصلواتعليمئيضيفيففرقيتهاوزنألهاتعلمينلاعددأ

.(2)"...ذلككانقد:فقالت،؟بقتلهتشفيمبوقد،وعدي

المتعة:نكاح-4

:قال؟ثوابللمتمتعالسي!:للباقرقلت:قال،أبيهعن،عقبةبنصالحعن

حسنة،لهاللهكتبإلاكلمةيكلمهالملفلانوخلافا!اللهبذلكيريدكانإن

علىالماءقزمابعددلهاللهغفراغتسلفإذاذنبأ،بذلكلهاللهغفرمنهادنا!اذا

الشعر)3(.بعدد،نعم:قالالشعر؟بعدد:قلت:قال،شعره

.(326)عالطوسيالشيخأمالي(1)

.(86)صاليقينأنوارمشارق(2)

.(524)صالوسائلمستدرك(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةيكاهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

السادسالمسلك

والمزاياوالفضائلالأدلةوالمناماتالقصصتضمين

المذهبصحةتثبتالتي

العزةأن-حديثأالثهمنأصدقولا-الكريمكتابهفيسبحانهاللهأخبر

منلهكانإيمانأأصدقالمؤمنكانفكلما،وللمؤمنينولرسولهسبحانهله

اتباعهوونقصهوكمالهوضعفهالإيمانقوةومعيارذلك،بقدرالعزةتلك

الله.عنبهجاءماجميعفي!وومحمد

نقصمنفأصابهم،!كل!ىمحمدهديعنخرجواوالبدعةالأهواءوأهل

ينسبواالنقمبأنهذايكملواأنفأرادوا،خروجهمبقدروضعفهالإيمان

إلىنسبواأنهمحتى،!عليههمماصحةبهايثبتونومزايافضائلأنفسهمإلى

أتباعهم.منللصالحينولاالثهلأنبياءيثبتلمماوالفضائلالمزايامنأنفسهم

ذلك:ومن

صبي،وهومؤذبإلىفسفماه،نصرانيانأبواهالكرخيمعروفكان-1

المعلمفضربهأحد،هوبل:فيقول،ثلاثةثالث:قل:لهيقولالمؤدبفكان

علىإلينايرجعليته:يقولانأبواهفكان،معروففهربمبرحأ،ضربأيومأ

ورجعالرضاموسىبنعلييدقيعلىأسلمإنهثم،عليهفنوافقهيشاءدينأي

دينأيعلى:فقالوا،معروف:فقال؟بالبابمن:فقيل،البابودقمنزلهإلى

.(1)أبواهفأسلم،الحنيفيالدينعلى:فقال؟جئت

.(67)عالقشيرية)1(الرسالة

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفعط

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

شديدعطشفأصابني،الواديبعضفيكنت:الفارسيالحسنأبوقال-2

عيناهتقطرالعطشانأنسمعتوكنت،الضعفمنءالمشيعنتعبتحتى

فنظرتحسأ،سمعتإذعينيتقطرأنتظروأنافقعدت:قال.يموتأنقبل

فهالتني،،مسرعةقصدتنيوقد،تبرقالصافيةالفضةكأنهابيضاءحيةهيفإذا

خلفيوهيضعفعلىأمشيفجعلتالفزعمنقوةودخلتنيفزعأ،فقمت

فالتفتالجش،وسكنماء،بلغتحتىخلفيوهيأمشيأزلفلم،تنفث

فيفأراهاعلةأوغتمبييكونوربما:قال.فنجوتالماءوشربتأرها،فلم

.(1)علتيوزوالغميبفرجليبشارةفتكون،النوم

:فقال؟الناسمنتستحيألا:لهفقالعريانأمنامهفيإبليسالجنيدرأى-3

وأحرقواجسديأضنواالشونيزيةمسجدفيأقوامالناسإنما،ناسلاهؤلاء

وضعواجماعةفرأيتالمسجدإلىعدوتانتبهتفلماالجنيد:قال.كبدي

.(2)الخبيثحديثيغرنكلا:قالوارأونيفلما،متفكرينركبهمعلىرؤوسهم

صلاةفصلى،عليهمسقماالتينانيالخيرأباقصدت:الرقيإبراهيمقال-4

فلما،سفرتيضاعت:نفسيفيفقلتمستويأ،الفاتحةيقرأفلم،المغرب

قصدني،الأسدإن:وقلتإليهفعدتالسبعفقصدني،للطهارةخرجتسلمت

وتنحىلضيفاني؟،تتعرضلا:لكأقلألم:وقالالأسدعلىوصاحفخرج

.(191-181)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(565)صالقشيريةالرسالة(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةاالماهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

واشتغلناالأسد،فخفتمالظواهربتقويماشتغلتم:قالرجعتفلما،وتطهرت

الأسد)1(.فخافناالقلببتقويم

أحمد:فقال،الراعيشيبانفجاء،الشافعيعندحنبلبنأحمدكان-5

بعضبتحصيلليشتغلعلمهنقصانعلىهذاأنبهأن-الثهعبدأبا-أريد

نسيفيمنتقولما:لشيبانفقال،يقنعفلم،تفعللا:الشافعيفقال،العلوم

الواجبمانسيها،صلاةأييدريولاوالليلةاليومفيصلواتخمسمنصلاة

يؤذبأنفالواجبتعالىاللهعنغفلهذاأحمد،يا:شيبانفقال؟شيبانياعليه

ألم:الشافعيلهقالأفاقفلماأحمد،علىفغشيبعد،مولاهعنيغفللاحتى

.!؟اذهتحركلا:لكأقل

الشبليحلقةبجنبحلقتهكانتالفقهاءأكابرمنفقيهأأنوحكي-6

عليهمتتعطلوكان،عمرانأبوالفقيهلذلكيقالوكانالمنصور،جامعفي

فيمسألةعنالشبلييومأعمرانأبيأصحابفسأل،الشبليلكلامحلقتهم

فيها،والخلافالمسألةتلكفيالناسمقالاتفذكر،يخجالهوقصدواالحيف،

المسألةهذهفياستفدتبكرأبايا:وقالالشبليرأسوقتلعمرانأبوفقام

.(2)أقاويلثلاثةقلتماجملةمنعنديوكانأسمعها،لممقالاتعشر

همماصحةعلىوالأدلةومزاياهمفضائلهمذكرفيأبوابأالكلاباذيوأورد

وهي:،عليه

.(536)صالقشيريةالرسالة(1)

الأئمة-الصوفيةفضلعلىمستدلأ(571-570)صالرسالةفيالقشيريأوردهما(2)

الصوفية.غيرمنوالفقهاءالأئمةعل-والأميينمنهم

http://www.al-maktabeh.com



الغصلا

استدلال

)1(انظر

جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لثالث

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهل

بالهاتف.إياهموتنبيههللقوماللهلطائف

.بالفراساتإياهمتنبيهه

بالخواطر.إياهمتنبيهه

ولطائفها.الرؤيافيإياهمتنبيهه

عليهم.غيرتهفيبهمالحقلطائف

يحقلهم.فيمابهملطائفه

.(1)وبعدهالموتفيبهملطائفه

وو!!!6!ص!

.(911-121)صالتصوفأهللمذهبالتعرف:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

السابعالمسلك

إدراكهعنالعقليعجزماوالمناماتالقصصتضمين

فيوالرافضةالصوفيةمنوالبدعةالأهواءأهلسلكهاالتيالمسالكمن

عقليصدقهالاوحوادثأمورأتفصمينها:والمناماتبالقصصاستدلالهم

مخالفةلكونهاإدراكها؟عنيعجزأوباستحالتهايحكمأوينكرهابل،سليم

اختصالتيالمعجزاتمنمثيهالكونأو،الكونهذافياللهسننبهجرتلما

السليمة.العقولبدائهترفضهممالكونهاأو،ورسلهأنبياءهبهاالله

منها:أمور،عدةذلكمنومرادهم

الرفيعةوالمقاماتالعلتةالمراتبمنوصلواقدأنهمالناسإيهام-1

غيرهم.يصلهلمما

عقولهم.إعمالدونلهمالمطلقالتسليمدرجةإلىأتباعهمإيصال-2

ولامجالفيهاللعقليكونلاأنينبغيمذاهبهمأنأتباعهمإفهام-3

مدخل.

يعترضأندونيشاءونمافعلمنيريدونهماإلىبذلكالتوضل-4

منكر.عليهمينكرأومعترضعليهم

ذلك:نماذجومن

:الموتبعدوالضحكوالحركةالكلام-1

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمههادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،فماتأياما،عنديفاعتلبعفالمريدينوافاني:شيبانبنإبراهيمقال

لعلتذللا؟الترابعلىوأضعهخدهأكشفأنأردت،قبرهفيأدخلأنفلما

قلت::قال؟يدللنيمنيديبينتذللني:ليوقال،وجهيفيفتبسم،يرحمهالله

،يموتونلاأحباءهأنعلمتأما:فأجاب!؟الموتبعدأحياة،حبيبييالا

دار.إلىدارمنينقلونولكن

متنسكا،أهلها،منشابالقريةفيعنديكانأيضا:شيبانبنإبراهيموقال

البلدالجمعاتبعضفيفأتيتفاعتل،به،مشغوفاوكنتللمسجد،ملازما

عليفوقع،وليلتييوميبقيةإخوانيعندأقيمالبلدجئتإذاوكنت،للصلاة

نظفقالوا:؟الفتىعنفسألت،العتمةبعدالقريةفأتيتالعصر،بعدالانزعاج

المصافحة،معروحهفخرجت،وصافحته،عليهوسلمت،فأتيتهمتوجعا،

علىصببتيمينهعلىأصبأنأردتالماء؟صبفيفغلطت،غسلهفتوليت

السدر!منعليهكانماذهبحتىيديمنيدهفانتزعيدي،فيويده،يساره

ودخلت،عليهوصليت،ففزعتفب،عينيهفتحثممعي،كانمنعلىفغشي

نواجذهبدتحتىوتبسم،عينيهففتح،وجههعنوكشفتأواريه،القبر

.(1)الترابعليهوحثينا،عليهفسوينا،وثناياه

:الجماداتوكلامكلامهاوفهمالحيواناتتكليم-2

كنت:الخواعيقولسليمانأباسمعت:الرازيأحمدبنالحسينقال

بخشبةرأسهأضربفكنت،رأسهفيطأطئ،يؤذيهالذبابوكانيومأ،حمارأراكبأ

.(119-118)عالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

قال.تضربذاهورأسكعلىفإنك،اضرب:وقالرأسهالحمارفرفع،يديفي

.(1)تسمعنيكمانعم،:فقالهذا؟وقعلك:سليمانلأبيفقلت:الحسين

فسألهرجل،عليهفوقف،سمنونمجلسفيكنت:القحطبيبكرأبووقال

فسقط؟المسألةهذهيعلمعليهأتكلممناليومأعرفلا:فقال؟المحبةعن

ويشير-يقولجعلثمفهذا،كانإن:فقال!ركبفعلىفوقعطائر،رأسهعلى

فيوكانواوكذا،كذافشاهدواوكذا،كذاالقومأحوالمنبلغ:-الطيرإلى

.(2)اتيمركبتهعنالطيرسقطحتىعليهيتكلميزلفلموكذا،كذاحال

وواحدالمغربيعثمانأبيعلدخلت:قالالسلميالرحمنعبدأبيوعن

،؟البكرةتقولماأتدري،الرحمنعبدأبايا:فقالبكرةعلىالبئرمنالماءيستقي

لله.االله:تقول:فقال،لا:فقلت

فقالناقوسصوتسمعأنهطالبأبيبنعليعنروي:رويموقال

حقا،اللهسبحان:يقولإنه:قاللا،قالوا:هذا؟يقولماأتدرون:عحابهلأ

.(3)يبقىصمدالمولىإن

:مادةإلىمادةمنوتحويلهاالأشياءفيالتصزف-3

أولياءمنوليأأنلو:فقالمنى،جبلمنجبلعلىعياضبنالفضيلكان

لم،اسكن:فقال.الجبلفتحرك:قالتقاد،تجيدأنالجبلهذاأمرتعالىالثه

الجبل.فسكن!إبهذاأردك

.(537)صالقشيريةالرسالة(1)

.(12.-911)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(2)

.(524-523)صالرسالةفيالقشيريأوردهما(3)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالميهادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

حديثفتذاكرنا،المصريالنونذيعندكنتالأعور:جعفرأبووقال

يدورالسريرلهذاأقولأنالطاعةمن:النونذوفقالللأولياء،الأشياءطاعة

زواياأربعفيالسريرفدار:قال،فيفعلمكانهإلىيرجعثمالبيتزواياأربعفي

مكانه.إلىوعادالبيت

تحتف!زلنا،الباديةفيالمصريالنونذيمعكنا:الرحمنعبدبنبكروقال

وذفتبسم؟رطبفيهكانلوالموضعهذاأطيبمافقلنا:غيلانأممنشجرة

ابتدأكبالذيعليكأقسمت:وقالالشجرةوحزك؟الرطبأتشتهون:وقالالنون

فأكلناجنيآ.رطبأفنثرتحزكها،ثم.جنيأرطبأعلينانثر!بإلاشجرةوخلقك

شوكأ.عليناتر!نفالشجرةوحركنافانتبهنانمنا،ثموشبعنا،

يتكلمونالفقراءمنجماعةفيهفرأيتالشونيزيةمسجدجئتالجنيد:وقال

ذهباكونيالأسطوانةلهذهقاللورجلاأعرف:منهمفقيرفقال،الآياتفي

ذهبنصفهاالأسطوانةفإذافنظرتالجنيد:قال.كانتففةونصفكنصفك

.(1)ةضفونصفها

،حكاياتأالبرناوياللهعبد:أيعنيمعهليووقعت:الدباغالعزيزعبدوقال

نفسها،عنتراودنيوجعلت،امرأةصورةعلىيومذاتليتصورأنه:أغربهافمن

امرأةفلقيتنيعامرابنجزائرفيكنتأنيوذلك،الإلحاحغايةعليوألحت

نأأريدإنيسيدييا:فقالتالنساء،أحسنمننقيةبيضاءمطيبةملثمةملحفة

حتىعنهاالفرارفيوأسرعتمنها،مصارينيفهربت،معكوأتحدثبكأخلو

معيواقفةهيفإذاالرصيففيأنافبينما،الناسفيعنهاانجليتإني:قلت

.(45-ه445)صالرسالةفيالقشيريالأربعالقصصهذهأورد(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

طمع،لهابقيما:وقلتالشراطينبلغتحتىمسرعامنهاففررت،تراودني

الشماعين،بلغتحتىمنهاففررت،تراودنيصيواقفةبهافإذا،مشيتيفثقلت

فقلت:القرويينمسجدشرقيبلغتحتىمنهاففررتصي،واقفةبهافإذا

فقلت:الصفارينبلغتحتىمنهاففررتمعي،واقفةبهاوإذامنها،نجوت

أخرىمرةالشماعينبلغتحتىمنهاففررت،معيواقفةبهاوإذامنها،نجوت

القرويين،مسجدبلغتحتىمنهاففررتمعي،واقفةبهافإذا،نجوت:فقلت

واقفةبهافإذاالكبرىالثرياوصلتفلما،نجوتالآن:فقلتإليهفدخلت

بهافإذاوعليها،عليالناسيجتمعحتىأصيحوكدت،الحالفغلبنيمي،

نأوأردتبكهذافعلت:وقالالبرناوياللهعبدسيديورجعتانقلبت

والحمدأحبكمافوجدتكالنساء،إلىالشرفاءميلكثرةمنأعلملماأختبرك

.(1)الفرحغايةبذلكوفرح.لته

نفسه:الوقتفيمكانمنأكثرفيالوجود-4

يأكلكانأالدباغالعزيزعبد:أيعنيأنه:ذلكومن:المباركبنأحمدقال

فكنت،القرنفلرائحةوهيطيبةرائحةمنهتشمفصار،بصدرهلضرالقرنفل

معالقرنفلرائحةخرجتتنفسفإذابالنهار،معهكنتإذاكثيرامنهأشمها

وقدليلاداريفيكنتإذابنفسهاالرائحةتلكأشمعرتثم،الشريفنفسه

بقاف-نقربكرفيأسكنوأناالجنانرأسفيبدارهوهو،الأبوابسدت

فانتبهت،المرةبعدالمرةالبيتفيعليناتفوحالرائحةفجعلت،-معقودة

يحبها!تهووكذلكشديدا،حباتحبهوكانتبذلكالمرأةوأعلمتلذلك

.(61)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

!ت:لهفقلت،عديدةوأياماكثيرةمدةعليناالرائحةأمرطالثمشديدا،حبا

!ت:فقالعندنا؟تكونفهلكثيرا،ونشمهاليلاعندناتكونرائحتكإن

أقبضكحتىالرائحةأتيممسيدييافإني:الضحكسبيلعلىلهفقلتنعم،

البيت.منأخرىزاويةإلىأتحولوأنا:ممازحا!تفقال.بيدي

:أخرىمرةليوقالنهارا،ولاليلاأفارقكلاإني:أخرىمرة!تليوقال

مرة،خمسمائةالواحدةالساعةفيلكأنتبهلاكنتإن!اللهيديبينحاسبني

هذه:فقالواحد،ثوبفيوذاتكذاتيالمنامفيرأيتسيدييا:مرةلهوقلت

نهارا.ولاليلايفارقنيلاأنهوأشار،حقرؤيا

منالأخيرالسدسكانفلما،بالكفردالليلةهذهفيآتيكأنا:مرةليوقال

فقبضتهاالشريفةبيدهأخذتمنيدنافلما،!تأتانيوالمناماليقظةبينوأناالليل

.(1)ينعغابالكريمرأسهوقبلتقبلتهافلماأقبلها؟أنأريدوأنافتبعته

كانحتىدارهمساكنمنمسكنفيصيفجلسلزيارتهقدمتأنيومنها:

معيدخلتبيد!اذا،واستلقيتثيابيفأزلت،ونزل.نم:فقالالنوموقت

مبيتهبموضعوهو!تهووضحكقهرافضحكتمراقي،فيودغدغتني

.(2)كلذفعلالذيأنهفعلمت،البيتفيبالسفل

.(42)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(31-42)صالسابقالمصدر(2)
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثامنالمسلك

المذهبأصحاببراءةيثبتماوالمناماتالقصصتضمين

إيهمالفوخهدق!لامن

التيالعظيمةالمخالفاتمنوالقبوريةوالرافضةالصوفيةبهيشتهرلما

والسنةالكتابمخالفتهاعنفضلأ-الصحيحةوالعقولالسليمةالفطرتستقبحها

إليهم،الموخهالنقدبهايدفعونأساليبإلىعمدوافقد؟-الأمةسلفوإجماع

لها،والمصداقيةالشرعيةبإعطاء،المخالفاتتلكمنبراءتهمبهاويظهرون

أنهاعلىتصويرهاإلىذلكيتجاوزونبل،مخالفاتليستأنهاعلىوإظهارها

وحكاياتقصصفيذلكويضمنون،ورضيهأحبهومماوشرعهاللهدينمن

ويتناقلونها.يروونهاومنامات

منها:،طرقعدةذلكفيولهم

.مباشرةالثهعنوالمعارفالعلميتلقونأنهمدعوى-1

!رو.النبيعنوالمعارفالعلميتلقونأنهمدعوى-2

والخضر.الأنبياءعنوالمعارفالعلميتلقونأنهمدعوى-3

عقيدتهموسلامةغيرهمعلىتق!مهملهميسقمغيرهمأندعوى-4

مذهبهم.وصفاء

فمنه:والمناماتالقصصفييفمنونهماوأما

ومتبوعيهم:مشايخهمعلىالثناء-1

ذلك:فمن
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

لي:فقال،تعالىاللهيديبينواقفكأنيالمنامفي"رأيتالجنيد:قال-

حقا،إلاأقوللا:فقلت،؟تقولالذيالكلامهذالكأينمن،القاسمأبايا

.(1)"صدقت:فقال

الله،رسوليا:قلت!ص،الثهرسول"رأيت:الشافليالمواهبأبووقال-

هذاعلىالمتطفلفإن،القومكلاماقرأ:فقال،التصوفعلمفيمتطفلإني

.(2)"يدركلاالذيالنجمفهوالعالموأما،الوليهوالعلم

وو!لك!النبىرأىأنهالهامليموسىبنعليالحسنأبيبنالسراجوذكر-

النبيسمعوأنه،والدهمسجدعندالناسمنحلقةفيوعمربكروأباالمنامفي

بنعليالفقيه:يعني-الفقيهرأسفقتلاقوماعمر،ويابكرأبايا:يقولوو!ك!

قائمأ"!ووالثهرسولوكان.رأسهوقئلافقاما،إليهيشيروهو-الهامليموسى

بهكالطائفحولهيدور!وووالنبيقاعد،والهاملي،الهامليالحسنأبيعند

.(3)عليهيرتميأنكادحتىهذا،أحبأناهذا،أحبأنا:يقولوهو

موسىباهىوقدالنومفي"!ووالنبيرأيت:الشاذليالحسنأبووقال-

.(4)القالا:كهذا؟،حبرأمتكماأفي:وقال،الغزاليبالإمام!وعيسى

أحمدالإمامقصةفيالمطلبهذامنالسادسالمسلكفيذكرهسبقوما-

الشبلي.مععمرانأبيالفقيهوقصة،الراعيشيبانمع

.(180)صالقشيريةالرسالة(1)

.(1/388)للشعرانيالكبرىالطبقات(2)

الخواعص)88(.طبقات(3)

.(5/364)الإحياءبفضائلالأحياءتعريف(4)
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مصنفاتهم:علىالثناء-2

نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ذلك:ومن

الأواخرالعشرفيمبشر؟في!ووالثهرسولرأيت"إني:عربيابنقال-

،كتاب!ووبيدهدمشقبمحروسةوستمائةوعشرينسبعسنةمحرمشهرمن

به.ينتفعونالناسإلىبهواخرجخذه،"الحكم"فصوصكتابهذا:لهفقال

فحفقتأمرنا.كمامنا،الأمروأوليولرسولهدتهوالطاعةالسمع:عربيابنفقال

حذهكماالكتابهذاإبرازإلىوالهقةالقصدوجزدت،النئةوأخلصت،الأمنية

وفيفيهيجعلنيأنتعالىاللهوسألت،نقصانولازيادةغيرمن!ووالثهرسوللي

جميعفييخضنيوأن،سلطانعليهمللشيطانليسالذينعبادهمنأحواليجميع

والنفثالسبوحئيبالإلقاء،جنانيعليهوينطويلسانيبهوينطق،بنانييرقمهما

متحكمآ،لامترجمأأكونحتى،الاعتصاميبالتأييدالنفسيالروعفيالروحي

المنرهالتقديسمقاممنأنهالقلوبأصحابالثهأهلمنعليهيقفمنليتحقق

سمعلفاالحقيكونأنوأرجو،التلبيسيدخلهاالتيالنفسيةالأغراضعن

علي،بهينرلماإلاأنزلولا،إلمنيلقيماإلاألقيفما؟ندائيأجابقددعائي

.(1)"حارثولآخرتيوارثولكئي،رسولبنبئيولست

فتصفحهالإحياء،كتابفناولته،المنامفي!ووالنبيرأيت:اليافيوقال-

ناولهثم،حسنالشيءهذاإنوالله:قالثم،آخرهإلىأولهمنورقةورقة

.(2)عليهفأثنيا،الفاروقناولهثم،الصديق

.(48-47)صالحكمفصوص(1)

.(5/357)الإحياءبفضائلالأحياءتعريف(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الغاسعالمسلك

اليقظةحالفيئفغلماصحةعلىبالمناماتالاستدلال

المثرعيقزهلامما

المخالفاتمناليقظةفييفعلونهمالتقويةوالبدعةالأهواءأهلسلكهمما

أحداثأالمناماتفيضفنونذلك،عحةعلىبالمناماتاستدلالهم:والمنكرات

.منكرةغيرصحيحةاليقظةفييعملونهاالتيأعمالهمأنعلىتدذووقائع

ذلك:ومن

ال!كر)1(:-1

العرلش،تحتكأنهالنومفيالكرخىمعروفارأيت:السقطيسريقال

هذا:فيقول.ربياأعلمأنت:فيقولونهذا؟،من:لملائكته!اللهفيقول

بلقائي.إلايفيقفلاحبي،منسكرالكرخى،معروف

الفقر:-2

بك؟اللهفعل:ماذالهفقيل،موتهبعدالنومفيالكرخيمعروفرؤي

،السماكابنموعظةبقبولي:لا،فقال؟وورعكبزهدك:فقيل.ليغفر:فقال

للفقراء.ومحبتيالفقر،ولزوم

لهم:الناسواحتقارالذل-3

يحملهاجنازةرأيت:قالالثقفيالمجيدعبدبنالوهابعبدعنروي

الغيبةمنأقوىوهووالالتذاذ،الطربيعطيوهو،قويبواليدغيبة:الصوفيةعندهو(1)

.(591)صالتعريفاتمنها.وأتم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

فصلينا،المقبرةإلىوذهبناالمرأةمكانفأخذتقال،وامرأةالرجالمنثلاثة

يكنلمأو:قلت،ابني:فقالتمنك؟،هذاكانمن:للمرأةفقلتودفناها،عليها

هذا؟،كان!ايش:فقلت.أمرهصغرواولكنهمنعم،:قالت،؟جيرانلك

وحنطةدراهموأعطيتها،منزليإلىبهاوذهبتفرحمتها:قالمخنثأ،:فقالت

وعليهالبدر،ليلةالقمركأنهآتأتانيكأنهفرأيت،الليلةتلكونمتوثيابأ،

دفنتمونيالذيالمخنث:فقالأنت؟من:فقلتلي،يتشكرفجعلبيض،ثياب

.إيايالناسباحتقارربيرحمني،اليوم

الصوفية:ملازمة-4

جماعةوحوله!وواللهرسولالمنامفيرأيت:قالأنهبعضهمعنحكي

طست،أحدهماوبيد،ملكانالسماءمننزلإذكذلكهوفبينماالفقراء،من

أمرثم،يدهفغسل!صاللهرسوليديبينالطستفوضع؟إبريقالآخروبيد

للآخر:أحدهمافقاليدفيبينالطستوضعتم،أيديهمغسلواحتىالملكين

عنكرويقدأليسالثه،رسوليا:فقلت،منهمليسفإنهيده،علىتصبلا

هؤلاءوأحسثأحبكوأنا:فقلتبلى،:فقال؟"أحبمنمع"المؤمن:قلتأنك

.(1)منهمفإنهميده،علىصب:ووح!!لاقفالفقراء،

القبور:لأهلالنذر-5

لككانتإذا:ليفقال!واللهرسولرأيت:الشاذليالمواهبأبوقال

.(2)تقضىحاجتكفإنفلسآ،ولوالطاهرةلنفيسةفانذرقفاءهاوأردتحاجة

.(7،63،178)صالرسالةفيالقشيريالقصصهذهأورد(1)

.(1/385)الشعرانيطبقات(2)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الصوفيةعبادةولزوم،والحديثالعلمطلبعنالإعراض-6

وطريقتهم:

نصبت،موائدورأيت،قامتقدالقيامةرأيت:مسروقبنأحمدقال

ليفقال،منهمأنا:فقلت،للصوفيةهذه:ليفقالواعليهاأجلسأنفأردت

وحبكالحديثكثرةبهماللحوقعنشغلكولكن،منهمكنتقد:ملك

طريقعلىفأقبلت،واستيقظت،تعالىالثهإلىتبت:فقلت،الأقرانعلالتمييز

.(1)غيريرجالللحديث:وقلتالقوم

يقظة:ر!ىالنبيورؤية،بالذواتالتوسل-7

أعوذ:النومعندقل:ليفقال،المنامفي!"النهرسولرأيت:أحدهمقال

قل:ثم،-خمسآ-الرحيمالرحمناللهبسم-خمسآ-الرجيمالشيطانمنبالثه

آتيفإني،النومعندقلتهافإذاومآلا.حالامحمدوجهأرنيمحمدبحقاللهم

.(2)الصأعنكأتخلفولا،إليك

!ح!!!!6!ص!

.(1/134)الشعرانيطبقات(1)

.(1/384)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالهمهمنةأهلمندكلج*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

العاشرالمسلك

صحةعليللأئمةالصحيحةبالقصصالاستدلال

الباطلالمذهبأصحابعليهما

همماعلىيستدلونوالبدعةالأهواءأهلأنالمعلومالثابتمنكانإذا

،والإجماعوالسنةالكتابمنالصحيحةبالأدلةوالباطلوالضلالالخطأمنعليه

بيانسبقكما-تحتمللاماوتحميلهاوجهها،غيرعلىبهابالاستدلالوذلك

نأ:مسالكهممنيكونأنإذأغروفلا،-البحثهذامنمواضعهفيذلك

عنمأثورةصحيحةبقصصالحقيخالفمماعليههمماصحةعلىيستدلوا

والإمامة.بالعلملهمالمشهودالأمةأئمة

الأهواءأهليسلكهلاالمسلكهذاأنهوالأمرهذافيالملحوظأنإلا

كما-هموالمناماتبالقصصيستدلمنأكثرلأنوذلكقليلأ،إلاوالبدعة

والقبورية:والرافضةالصوفية:طوائفثلاث-سبق

درجةأعلى-منهمالأميينبل-مذهبهمأعيانأنيرونفهم:الصوفيةأما

الظاهرالعلممنحازواأنهمويذعونوعلمائها،الأمةفقهاءمنغيرهممن

ذلكعلىالتدليلسبقوقدأحد،إليهيصللمما-الباطنالعلمعنففملأ-

يستدلونإنمافهمولذا؟المطلبهذامنالسادسالمسلكفيقصتينبذكر

الأمةعلماءمنغيرهموأما،أئمتهمعنيتناقلونهاالتيوالمناماتبالقصص

تثبتلابقصصيكونإنماعنهمالمنقولةبالقصصاستدلالهمفغالبوأئمتهم

.-المطلبهذامنالأولىالثلاثةالمسالكفيبيانهسبقكما-تصحولا
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاث!هواءأهلاستدلال

السنةأهلعلماءبغضفييذكرأنمنأشهرفمذهبهم:الرافضةوأما

فيإلاعنهمالقصمالمنقولةمنبشيءيستدلواأنيتصؤرفلاولذا؟وأئمتهم

يحرفونهاصحيحةقصصأأو،واهيةأوموضوعةقصصأتكونأن:حالتين

فيهم.والقدحالسنةأهلذتمبذلكقاصدينفيهاويزيدون

،خطامولازماملهاليسبهايستدلونالتيقصصهمفأكثر:القبوريةوأما

الصحيحةالقصصفيالبتةيجدوالنأنهمكما،وأكاذيبخرافاتهيوإنما

.والشركالبدعةمنعليههمماعلىيدذماوأئمتهاالأمةعلماءعن

الصحيحةبالقصصرالباطلالاستدلالعندهميوجدالذين:المقابلوفي

السنة.أهلأئمةإلىوالظاهرالجملةفيالمنتسبونهمغيرهممنأكثرللأئمة

:النماذجهذهأذكرسبقلماوبيانأ

ببعفالقصصالصوفيةعند)الغلبة(مصطلحمعنىعلىالاستدلال-1

الصحابة:عنالمأثورةالصحيحة

حال:"الغقتة:فقالالصوفيةعند()الغلبةمصطلحمعنىالكلاباذيأورد

مأخوذاويكون،الأدبمراعاةولا،السببملاحظةمعهايمكنهلاللعبدتبدو

حاله،يعرفلممنعليهيئيهرمابعضإلىخرجفربما،يستقبلهماتمييزعن

غلبالذيويكون،يجدهماغلباتسكنتإذاصاحبهنفسهعلىويرجع

لا.الأحوالهذهبعضأوحياء،أو،إجلالولأو،هيبةأو،خوف:عليه

ص!الصحابةعنمرويةصحيحةقصصبثلاثذلكعلىاستدلثم

بنواستشارهحينالمنذرعبدبنلبابةأبيعنالحديثفيجاء"كما:فقال

أنه-حلقةإلىبيدهفأشارمعاذبنسعدحكمعلى!ووالنبياستنزلهملماقريظة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:ا!ولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

علىفانطلق!ت!وو،ورسولهالثهخانقدأنهوعلمذلك،علىندمثم،-ذبح

هذامكانيأبرح"لا:وقالعمدهمنعمودإلىالمسجدفيارتبطحتىوجهه

بيفحالاللهمنالخوفعليهغلبلمافهذا؟"صنعتمماعلياللهيتوبحتى

،ذآنقغ!ؤلؤ:اللهلقولعليهالواجبهووكانعوو؟اللهرسوليأتيأنوبين

وليس،416:النساء9(رلو!مزلآثثصؤآشتغعز%آلتةقأشتغقروأآنف!صهخجآ3وكظظوأ

الخوفعليهغلبأنلمالبابةفأبو،...والعمد!بالسواريارتباطالشريعةفي

آنقخ!ؤتؤ:تعالىلقولهور!لك!الرسولاستغفار)وهو:السببملاحظةيمكنهلم

منإلىيعتذرأن:)والأدبالأدبمراعاةيمكفولم،الآية(خفص!فنآطقموأ،ذ

.(ى!ت!الرسولوهوإليهأذنب

!ىاللهرسولعلىاعترضحين:الدينحمية!تعمرعلىغلبوكما

بكرأباأتىحتى!روعمرفوثب،الحديبيةعامالمشركينيصالحأنأرادلما

،؟بالمسلمينألسنا:قال،!بلى:قال؟اللهبرسولهذاأليسبكر،أبايا:فقال!وو

فيالدنيةنعطيفعلام:قال،!بلى:قال،؟بالمشركينأليسوا:قال،!بلى:قال

عمر:فقال.اللهرسولأنهأشهدفإني،غرزهالزمعمر،يا:بكرأبوفقالديننا؟،

"!وو،الثهرسولأتىحتىيجدماعليهغلبثم،اللهرسولأنهأشهدوأنا

:قالحتىبكر،أبوأجابهكما!ىالنبيوأجابهبكر،لأبيقالمامثللهفقال

فما:يقولعمرفكان."يضيعنيولنأمرهأخالفلنورسوله،الثهأعبد"أنا

كلاميمخافةيومئذ؟صنعتالذيمنوأعليوأعتقوأتصدقأصومزلت

خيرأ.يكونأنرجوتحئ،بهتكلمتالذي

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفيط

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

عمر:قالأبي،بنالثهعبدعلىصلىحينأيضأ!ووالنبيعلىوكاعمراضه

قالوقدهذا،علىأتصليالثه،رسوليا:وقلت،صدرهفيقمتحتىفتحولت

،"فاخترتخيرتإنيعمر،ياعنيأخر!:لهقالحتىله،أيامايعذدكذا،كذايوم

."!الثهرسولعلىوجرأتي!ليفغخم!عمر:فقال،عليهوصلى

صحيحة،حالةالغلبةحالةأنعلىتدلكئيرة،وأمثالهاكلها،"فهذه:قالثم

منهأرفعهوبمافيهاالساكنويكون،السكونحالفييجوزلامافيهاويجوز

.(1)"!تالصديقبكرأبوكانكما؟حالةوأتمأمكن:الحالفي

ببعفالقصصوذمهمالصحابةفيالقدحعلىالاستدلال-2

عنهم:الصحيحة

ذلك:نماذجومن

قبل-مكةمشركيإلىأرسللما!تبلتعةأبيبنحاطبقصة.

إياهم.!روالنبيبغزويخبرهم-الفتح

وبينوبينهوالزبير،وطلحةوعائشةعليبينالحروبمنجرىما.

!ص.معاوية

وفي،الحديبيةوصلحوأحدبدرغزوتيفي!شعثمانمنجرىما.

وحجمصرأهلمنرجلجاء:قالموهببنعثمانعنالبخاريروى:ذلك

:قال،قريشهؤلاء:فقالوا،؟القومهؤلاءمن:فقالجلوساقومافرأى،البيت

عنسائلكإنيعمر،ابنيا:قالعمر،بناللهعبدقالوا:،؟فيهمالشيخفمن

.(84-82)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

أنهتعلم:فقالنعم،:قالأحد؟،يومفرعثمانأنتعلمهل:فحذثنيشيء

الرضوانبيعةعنتغيبأنهتعلم:قالنعم،:قاليشهد؟،ولمبدرعنتغيب

أما:لكأبتنتعاذعمر:ابنقالأكبر!،الله:قالنعم،:قاليشهدها؟،فلم

كانتفإنهبدرعنتغيبهوأماله،وغفرعنهعفاالثهأنفأشهدأحديومفراره

لك"إن!ى:الثهرسوللهفقال،مريضةوكانتء!وواللهرسولبنتتحته

أحدكانفلوالرضوانبيعةعنتغيبهوأما."وسهمهبدرشهدممنرجلأجر

وكانتعثمان!صالثهرسولفبعث،مكانهلبعثهعثمانمنمكةببطنأعز

اليمنى:بيده!وواللهرسولفقالمكة،إلىعثمانذهبمابعدالرضوانبيعة

عمر:ابنلهفقال."لعثمان"هذه:فقاليدهعلىبهافضربدا.عثمانيد"هذه

.(1)كعمالآنبهااذهب

همماعلىالعصرهذافيالأئمةعلىوالخروجالتكفيرأهلاستدلال-3

بقصةيستدلونحيث،معاويةبنيزيدمعفيهـلمح!عليبنالحسينبصنيع:عليه

بالسيف.وقتالهمالأئمةعلىالخروجعلىالعراقإلىمسيره

فيأحمدالإمامبقصةالعلماءومخالفةالعلميالشذوذأهلاستدلال-4

والبدعةالسوءلعلماءوقتهاالظاهرةالغلبةكانتفقد،القرآنبخلقالقولفتنة

والظهور،الغلبةلهمتكنولمالعددفيقلةكانواالذينالسنةأهلعلماءعلى

أهلعليهاكانمابمنزلةالعلماءعنوخروجهمشذوذهمهؤلاءفيجعل

والنهي.الأمرعلىغيرهموغلبةالظهورعدممنالوقتذلكفيالسنة

.(3495)مقر(3/1352)البخاريصحيح(1)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثالثالمطلب

والمناماقبالقميصوالبدعةالأهواءهلأاستدلإلتقضهاالسنةأهلمنهغ

الأولالمسلك

وإثبايهاالقصصبسندالمطالبة

يبنونهالاأنهم:وعقائدهمأصولهمنقاءالسنةلأهليحفظماأعظممن

العقائدمنيقبلونلاأنهمكما،المعتبرةالأدلةمنوثابتصحيحهوماعلىإلا

كذلك.كانماإلاالدينأمورمنوغيرهاوالأحكام

:والحكاياتبالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلالإزاءفإنهمولذا؟

معتبرآ،صحيحأإثباتأيثبتهاأوإليهاإسنادهيذكربأنبهاالمستدليطالبون

شيخاللهورحمبها،استدلالهصحةفيمناقشتهإلىذلكبعدينتقلواأنقبل

المسيبةالحكاياتهذهمثللنارويلو"ونحن:يقولإذتيميةابنالإسلام

فكيف،تثبتحتىبهاالتمسكجازلماالهوىعنينطقلاعمنأحاديث

.(1)امل؟غيرهعنبالمنقول

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

وإثبايها:القصصبسندبالمطالبة،والحكايات

.(1/443)المستقيمالصراطاقتضاء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

:الأولالنموذنخ!

لمعاويةكانأنهيذكرالصلتأباسمعأنهالمعارض"وادعى:الدارميقال

ثمفيهألقاهحديثاوجدفمن،الحكمةبيتيسمىبيت!تسفيانأبيابن

.بعدهرويت

رواهاعمنتدريفلا،الرواياتفينجدهاولمنعرفها،لمحكايةفهذه

إسنادهعنفاكشفصادقاكنتفإن،...ثقةعنبهيأتيلافإنهالصلتأبو

.(1)"ثقةإلىتسندهلافإنك

الساني:الموذج

المصريالنونذووسئل:القشيري"قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

فهو،مكانهونفىذاتهأثبت:فقال،!ه:أطه(آشتؤئآئقرثهيغلي!آلرخق:قولهعن

شاء.كمابحكمهموجودةوالأشياء،بذاتهموجود

منالكتبهذهوفي،النونذيعنإسنادالهيذكرلمالكلامهذا:قلت

.(2)"هلأصللاكثيرشيءالمسندةالحكايات

الصالث:انموذج

خلقلماعطاء:ابنوقال:القاسمأبو"قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

السرذلكيبثولم،فيهالسرذلكبثآدمخلقفلماسرا،جعلهاالأحرفالله

وفنونالجريانبفنونآدملسانعلىالأحرففجرت،الملائكةمنأحدفي

.(462-2/623)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(1/881)لاستقامةا(2)

http://www.al-maktabeh.com



ح!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

بأنزخزلثهعطاءابنعمرح:القاسمأبوقاللها.صوراالثهفجعلها،المعارف

مخلوقة.الحروف

يحلولاحجة،بهتقوملاهذاومثلإسنادا،الحكايةلهذهيذكرلم:قلت

مامع-نقلهعحةتعرفلمبكلامدينهمأصولفيالمسلمينيدلأنلأحد

الكلامهذابمثليثبتفلا،-بهمالمقتدىالمشايخعلىالكذبكثرةمنعلم

.(1)"مذهبولاعطاءلابنقول

الرابع:الغموذج

علىدلني،إلهي:موسىقال:وقيل:"قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

ساجداموسىفخزذلك،تطيقلاإنك:فقالعني،رضيتعملتهإذاعمل

عني.رضائكفيرضائي،عمرانابنيا:إليهالثهفأوحىمتضرعا،

مثلهايحكىأنيصلحلا:يقالقدفإنهنظر؟فيهاالإسرائيليةالحكايةفهذه

بهاتقومولاإسناد،لهاليسالإسرئيلياتهذهأنومعلومالسملأ،موسىعن

عنثبتمامثلصحيحانقلالنامنقولةكانتإذاإلاالدينمنشيءفيحجة

.(2)"ى!ك!نبينا

مس:انالسموذج

لماجعفرأباأنرويوقد:المعترض"قال:تيميةابنالإسلامشيخقال

صوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالكلهقال!ووالنبيمسجدفيمالكاناظر

.(1/891)لاستقامةا(1)

.(83-2/28)بقلساالمصدرا(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وذم،12:الحجرات9(آضحؤتكئم!لاتزقفوأ:قالقوماأدبالثهفإنالمسجد؟هذافي

ميتاحرمتهإن،14:الحجرات(أآلححرلتىوز!يمنل!ادوتذآلديمنىإن!:فقاللآخرينا

وأدعوالقبلةأستقبل،الثهعبدأبايا:وقالجعفرأبولهافاستكانحيا.كحرمته

ووسيلةوسيلتكوهوعنهوجهكتصرفولتم:فقال!وو؟،اللهرسولأستقبلأم

به.واستشفعاستقبلهبل،؟القيامةيومإلىآدمأبيك

وجهين:منهذاعنالجوابفيجاب:الشيخقال

بهاينقلهامنمعولامعهوليس،الحكايةهذهبصحةالمطالبةأحدهما:

منه،نقلهامنإلىأوالشفاإلىيعزوهاأنغايتهوإنما،ضعيفولاصحيحإسناد

لهس!يلماوالآثارالأحاديثمنالكتابهذافيأنيعلمبالحديثعالموكل

كتابه؟فيفلانذكره:عياضالقاضيقالفإذا،عليهالاعتماديجوزولاأصل

فوقه،مننتهمولكننتهمهلمنقلهأينمنيذكرهلم!اذا،خطابهفيالصادقفهو

فوقهمالكنمنهانقلهفيصادقوهوكثيركذبفيهاكتبمنينقلرأيناهوقد

.(1)"عليهمالاعتماديجوزلا

التحليل:

استدلمنأنعلىالسنةأهلأئمةمنتقريرالخمسةالنماذجهذهجميعفي

أقلعلىيذكرأويثبتها،أوإليها،إسنادهيذكربأنيطاثبفإنهأمرأيعلىبقصة

تيميةابنالإسلامشيخكلاماشتملوقد،منهأخذهاالذيالكتابالأحوال

المسلك.لهذاوأوفاهوأحسنهتقريرأفضلعلىالخامسالنموذجفي

.(87-1/85)البكريعلىالرد(1)

http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

ال!افيالمسلك

وتوهيئهاالقصصأسانيدضعفبيان

وأضعفمنفيهامابيان:والحكاياتبالقصصالاستدلاليسقطمما

دنياهبنىمنأنعاقلكللدىالمستقرمنفإنهأسانيدها،فيكذبأووهاء

أوديةفيبهاوملقيألنفسهومضيعأمفزطاكاننفسهفيبصحيحليسماعلى

.!؟وأحكامعقائدمنالدينبأمورفكيف،والضياعالهلاك

الأسانيد،نقدفيالمعروفةالقواعديطئقونالمسلكهذافيالسنةوأهل

نقدأو،ورجالرواةمنفيهابماالأسانيدنقدعلىمنصتآمنهاكانماسواء

متونها.بنقدالأسانيد

إذافإنه،الاستعمالفيالسابقللمسلكتالي-الغالبفي-المسلكوهذا

كافيأذلككانيثبتهاأوبأسانيدهايأتيأنبالقصممنالمستدليتمكنلم

ينقضماأولىمنكانإسنادألهاأظهرمتىلكنهبها،استدلاله!اسقاطلإسقاطها

لضعفهللاستدلالصلاحيتهعدم!اظهارالإسنادذلكفيالكلامبها:استدلاله

المستدليذكرلملوحتىالمسلكهذايسلكونقدالسنةأهلكانوإن،وهائهأو

.والحكاياتالقصصمنبهيستدللماأسانيده

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

وتوهيتها:القصصأسانيدضعفببيان،والحكايات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمشةأهلجم!نم:ا!ولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

:الأولالنموذج

اللهرسولحديثلدفعالمعارضحججأعظممن"فكان:الدارميقال

أنه-عليهمكذوبةلعلها-الضريرمعاويةأبيعنحكاهاحكاية:النزولفي

أشبهها")1(.وماورحمتهوملائكتهوسلطانهأمره:"نزوله:قال

الثاني:الغموذج

لمعاويةكانأنهيذكرالصلتأباسمعأنهالمعارض"وادعى:الدارميقال

ثم،فيهألقاهحديثاوجدفمن،الحكمةبيتيسمىبيت!تسفيانأبيابن

.بعدهرويت

رواهاعمنتدريفلا،الرواياتفينجدهاولمنعرفها،لمحكايةفهذه

الروايةبقلةمعروفا!تمعاويةكانفقدثقة،عنبهيأتيلافإنه،الصلتأبو

ينهاهمالناسإلىويتقدمذلكيتقيكانأنهإلالأكثرشاءولو،اللهرسولعن

رسولعنالرواياتمناتقوا:ليقولكانإنحتى،اللهرسولعلىالإكثارعن

فيالناسيخوفكان!تعمرفإنعمر؟زمنفيمنهايذكركانماإلاالله

غيرعنالناسأحاديثيجمعكانأنهالمعارضمنكثيرطعنوهذا،...الثه

منلافتعلهاالمذهبهذامعاويةاستحلولو،اللهرسولعنفيجعلهاثبت

الثه،رسولبصحبةعرفأنهلمامنهيقبلفكانالثه،رسولونحلهانفسهقبل

النبيعنمعاويةروايةقلةويدلك،الناسعواممنغيرهقولينحلهيكنولم

.(2)"...الصلتأبيعنرويتماتكذيبعلى-كاتبهوكان-

.(1/944)المريسيعلىالدارمينقض(1)

.(634-1/632)السابقالمصدر(2)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثالث:انموذج

يستدلالقصمالتيمنعددأذكرأنبعد-تيميةابنالإسلامشيخقال

فيالمنقولبل،متبععالمولامعروفإمامعنهذاينقل"لم:-القبوريونبها

زخةفهالشافيعنبعضهمحكىما:مثل،صاحبهعلىكذبايكونأنإماذلك

وأ-فأجابزخةلثهحنيفةأبيقبرعندفأدعوأجيءشدةبينزلتإذا:قالأنه

معرفةأدنىلهمنعندبالاضطراركذبهمعلومكذبوهذا.-معناههذاكلاما

البتة،عندهللدعاءينتابقبرببغداديكنلمببغدادقدملماالشافيفإن،بالنقل

واليمنبالحجازالشافعيرأىوقدمعروفا،الشافعيعهدعلىهذايكنولمبل

أصحابهاكانمنوالتابعينوالصحابةالأنبياءقبورمنومصروالعراقوالشام

يتوخلمبالهفماالعلماء،منوأمثالهحنيفةأبيمنأفضلالمسلمينوعندعنده

مثلأدركوهالذينحنيفةأبيأصحابثم،!؟حنيفةأبيقبرعندإلاالدعاء

الدعاءيتحرونيكونوالموطبقتهمزيادبنوالحسنوزفرومحمديوسفأبي

كتابهفيثابتهوماالشافيعنتقدمقدثم،غيرهولاحنيفةأبيقبرعندلا

الحكاياتهذهمثليضع!انمابها،الفتنةخشيةالصالحينقبورتعظيمكراهةمن

.(1)"ودينهعلمهيقلمن

الرابع:الضموذج

يبينوالسلفمالكعنذكرناهالذي"وهذا:تيميةابنالإسلامشيخقال

عنعياضالقاضيذكرهاالتيالحكايةوهيعنه،المأثورةالحكايةحقيقة

.(434-343)صالمستقيمالصراطاقتضاء(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثهرسولمسجدفيمالكاالمؤمنينأميرجعفرأبوناظر:قالحميدبنمحمد

فإنالمسجد؟هذافيصوتكترفعلا،المؤمنينأميريا:مالكلهفقال!!

الآية،!2:الحجراتأ(آلتتيضخؤبقؤقآضؤتيهتملاترقفوأ!:فقالقوماأدبتعالىالله

قوماوذم،13:الحجراتا(آلتوزسموليجمنذيفصحو!آضؤتهتمآلدين!!!:فقالقوماومدح

وإن،14:الحجراتأ(يغقلوئلاآ!تزهتمآلححرتوراعمني!ادونكآلزليئإتة!:فقال

أستقبل،اللهعبدأبايا:وقالجعفرأبولهافاستكانحيا.كحرمتهميتاحرمته

وهوعنهوجهكتصرفويتم:فقال!وو؟،الثهرسولأستقبلأموأدعوالقبلة

فيشفعهبهواستشفعاستقبلهبل؟إ،القيامةيومإلىآدمأبيكووسيلةوسيلتك

آفة(قأشمغقزوأكلوكجاآنفسمفخأو!تمتآذآنقغؤتؤ!:تعالىاللهقال،فيكالله

لآية.ا416:النساء9

.(1)"مغيرةأوضعيفةتكونأنإماالوجههذاعلىالحكايةفهذه

تماتوأآنقخآذ!ؤتؤ:الآيةهذهمالكتلاوةفيالحكاية"وأما:قالأنإلى

منأحديذكرهلمهذافإن،باطلة-أعلموالثه-فهي؟الآيةالنساء:461(أآنفس!ثخ

.(2)"أعلمهفيماالأئمة

الخامس:السموذج

السماعمسألةفيطاهربنمحمدذكر"وقد:تيميةابنالإسلامشيخقال

أبياتأ.وأنشدبطبلضربأنهمالكعنحكاية

.(395)صالمستقيمالصراطاقتضاء(1)

.(397)صالسابقالمصدر(2)
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"مالكعلىكذبأنهافيالمعرفةأهليتنازعلامماالحكايةوهذه

:السادسالغموذج

:أالقشيريأيعني:القاسمأبوقال"ثم:تيميةابنالإسلامشيخقال

يمكنلامماإليهاواسترواحهاالطيبةالأصواتإلىواشتياقهاالقلوبواستلذاذ

السيرتعبيقاسيوالجمل،الطيبالصوتإلىيسكنالطفلفإن،جحوده

كنت:قالعليةبنإسماعيلوحكى،..بالحداء.عليهفيهونالحمولةومشقة

شيئا،أحدفيهيقولبموضعقحرنا،الهاجرةوقتزخشآلتهالشافعيمعأمشي

.!ج!ئ!؟قالك:فقاللا،:فقلتهذا؟،أيطربك:قالثم،إليهبنايئ:فقال

مكذوبةبحكايةالحسيةالأمورعلىيستشهدأنعنمستغنيآكانقد:قلت

معه،يمشيممنيكنلمالشافعيشيخعليةبنإسماعيلفإن،الشافيعلى

الشافي،شيوخأجلاءمنوهو،عنهروىالشافعيبل،الشافعيعنهذايروولم

الأصمكيسانبنالرحمنلعبدتلميذامتكلماكانإسماعيلبنإبراهيموابنه

،مناوأةالشافيوبينبينهوكانمصر،إلىذهبقدوكان،المعتزلةشيوخأحد

:قولفيحتىشيءكلفيعليةلابنمخالفأنا:فيهيقولالشافعيكانحتى

،الحجابوراءمنموسىكلمالذياللهإلاإلهلا:أقوللأني؟اللهإلاإلهلا

فهذه،...موسىيسمعهكلاماالهواءفيخلقالذياللهإلاإلهلا:يقولوهو

صحتعمنصحتولو،بالناسمعرفةأدنىلهمنمفتراةأنهايعلمالحكاية

لذيذالطيبالصوتأنمنبالإحساسمدركهوماإلافيهايكنلمعف

.(72دلا/1)مةستقالاا(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

يستدلحتىالدينأمورمنهذاليس،الناسجميعفيهيشتركوهذا،مطرب

حكىولو،...منصبهغفمنهذامثلفيالشافعيذكربلبالشافعي،فيه

الأغانيصاحبالأصبهانيالفرجوأبيالنديمإبراهيمبنإسحاقعنهذامثل

.(1)"الشافعيعنيحكيهاأنمنأنسبلكان

اتحليل:

نقدفيالحديثأهلمسلكالسنةأهلسلكالستةالنماذجهذهجميعفي

ببيانوالبدعةالأهواءأهلبهااستدلالقصمالتيفنقفهموا،والمتونالأسانيد

ضعف.أوكذبمنومتونهاأسانيدهافيما

!ح!!!!اكع

.(338-1/633)لاستقامةا(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

الصالثالمسلك

بهالذت!فلاوالمناماتالقصصفيالحجيةإبطال

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهليقتصرلا

بل،كذبأووهاءأوضعفمنفيهاماوبياننقفالأسانيدعلىوالمنامات

ماعلىبهالاستدلاليجوزلامماأنهاوبياننقفحجيتهاذلكإلىيضيفون

عليه.بهااسئدذ

المخالف،علىوالردالعلمفيكعبهمعلؤعلىتدلمسالكذلكفيولهم

ذلك:ومن

عنه،يؤخذلأنأهلأليسوالمناماتالقصصإليهنسبتمنأنبيان.

به.يستدلأنعنفضملأ

نسبتعفنللمعروفمخالفوالمناماتالقصصفيجاءماأنبيان.

إليه.

أصلأ.حكمولاعقيدةبهايثبتلاالقصموالمناماتأنبيان.

،والمناماتالقصصبتلكالاستدلالتسقطمحتملةصحيحةأوجهبيان.

المستدلاستدلالفيكانالصحيحةالأوجهتلكتحتملكانتإذاأنهاوذلك

.بالهوىواستدلالمحفتحكميريدهماعلىبها

خلافعلىالأمةعلماءفإنوالمناماتبالقصصرالنقلصحلوأنهبيان.

ذلك.

.بالقصموالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

بها:المستدذوالمناماتالقصصفيالحجيةبإبطال،والحكايات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:الأولالغموذج

المتهمينبالمقذوفينفيهاحتجاجهأن:طئتهعلىيدل"ومما:الدارميقال

عنهوفأين،ونظرائهمالثلجيوابنواللؤلؤيالمريسي:مثلتعالىاللهدينفي

ووكيعالمباركوابنومعمروشعبةأنسبنومالكوالأوزاعيوالثوريالزهري

مثلزمانهأهلعلماءمنالثلجيابنعصرفيكانعمنهووأين،؟ونظرائهم

مستقيممتبعاكانإن-ونظرائهمعبيدوأبيشيبةأبيوابننميروابنحنبلابن

!انما،روايةولاحكايةمذهبهفيمنهمأحدعنيمكنهلاولكن،؟-الطريقة

المشهورين-بهؤلاءالتعلقيمكنهلمإذ-المغمورينبالمغموزينيتعلق

عندعدالةولالهمقبوللاالذينالريببأهلالناسعلىضلالتهيروجكيما

.(1)"الإسلامأهل

الغاني:الضموذج

والمناماتالقصصمنعددأذكرأنبعد-تيميةابنالإسلامشيخقال

،والشركالبدعمنبهيقومونمامشروعيةعلىالقبوريونبهايستدلالتي

دائرالحججهذهسائر"ثم:-لهمفيستجابعندهااللهيدعونأنهمويذعون

بمثله،العباداتاستحبابيجوزلاقياسأوبه،الشرعإثباتيجوزلانقليبين

بمنزلةللفعلالمقتضيقياممعلهاوتزكهيشرعها،لمالرسولبأنالعلممع

عننقلغيرمنوالمقاييسالحكاياتهذهبمثلالعباداتتثبتوإنما،فعله

الأحكامإثباتفيالإسلامعلماءعندالمتبعوإنما،وأمثالهمالنصارىأبناء

.(557-1/555)المريسيعلىالدارمينقض(1)
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

حكمإثباتيجوزولا،الأولينالسابقينوسبيل!وورسولهوسنةاللهكتابهو

.بحالاستنباطاولانصاالثلاثةالأصولهذهبدونشرعي

ومفصل:مجمل؟وجهينمنعنهاوالجواب

الحكاياتمنعندهموالنصارىاليهودفإنفالنقض،:المجملأما

اللهرسولإليهمبعثالذينالمشركونبلكثير،النمطهذامنوالقياسات

لهؤلاءيستجابقدكماأحيانالهمفيستجابأوثانهمعنديدعونكانوا"!وو

دليلاوحدههذاكانفإن،طائفةهذامنالنصارىعندهذاوقتناوفيأحيانا،

متناقف.كفروذلك،الدليلفليطردويحبهذلكيرضىالثهأنعلى

منهمكلغيرهأوقبرعنديستغيثونالذينهؤلاءمنكثيراتجدإنكثم

وثفأنيزعممنهموكلبآخر،الظنوأساءبهالظنوأحسنوثنااتخذقد

وموافقةجميعا،إصابتهمالمحالفمن،غيرهعنديستجابولاعندهيستجاب

بينجمعجميعابدينهموالتدين،مرجحبلاوترجيحبعفتحكمدونبعضهم

علىإقبالهمبقدريزعمونفيماتأثرهميكونإنماهؤلاءأكثرفإنالأضداد،

بضعفينفونهمادونيثبتونهفيماجميعاوموافقتهم،غيرهعنوانصرافهموثنهم

يكنلموهذاهذاعندبالإجابةالظنأحسنإذاالواحدفإن،زعمهمعلىالتأثير

.الأوثانخصائصمنكلهوهذاآخر،دونبواحدالظنحسنمنتأثرمثلتأثره

اللهوسلبهالمؤمنينموسىقومفيباعوراءبنلبلعماستجيبقدثم

فينصرون.ويستنصرونفيسقونيستسقونقدوالمشركون،الإيمان

أصلين:علىالشبهةهذهمدار:فنقولالمفصلالجوابوأما

.بعفالأعيانعنالدعاءهذانقلمنيحكىماوهو،منقول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

والأقيسة.بالتجاربمنفعتهمنيعتقدماوهو،ومعقول

النقلذكرناقدبل،بحجةوليسغلطأوكذبفإما:ذلكفيالنقلفأما

ذلك.بخلافبهيقتدىعمن

الذينهؤلاءفإنكذب،المنافعمنالمذكورعامة:فنقول:المعقولوأما

الرجلويدعوالنادر،فيلهميستجابإنماوأمثالهمالقبورعندالدعاءيتحرون

منهمكثيرخلقويدعو،واحدةفيلهفيستجابدعواتمناللهشاءمامنهم

أوقاتفيالدعاءيتحرونالذينمنهذاوأينالواحد،بعدللواحدفيستجاب

هؤلاءفإن،اللهبيوتوفيصلواتهموأدبارسجودهمفيالثهويدعونالأسحار

الواقعبل،لمانعإلادعوةلهمتسقطتكدلمالقبوريينجنسمناب!هالاابمهلواإذا

إلاالمخلصونيردلمالمخلصونفعلهإذاالقبوريونيفعلهالذيالابتهالأن

وأمابخير،يزالونلادعائهمفيفهمنادرا...،إلاللقبوريينيستجبولمنادرا

ويقلتوحيدهيفعفأحدهمفإننادرالهماستجيبإذافإنهمالقبوريون

يجدهكانماوحلاوتهالإيمانطعمذوقمنقلبهفييجدولاربهمننصيبه

.(1)"حاجتهفيلهيباركيكادلاولعله،الأولونالسابقون

السحليل:

يمكنالتيالأمورمنجملةعلىتيميةوابنالدارميالإمامينكلاماشتمل

سبقوقدبها،يستدلالتيوالمناماتالقصصفيالحجيةلإبطالاستعمالها

المسلك.هذاأولفيمنهاجملةعلىالنص

.(346-434)صالمستقيمالصراطاقتضاء(1)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلمنهـكح:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاث!هواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

الصريغوالعقلالصحيحالسقلمخالفةبيان

والمناماتالقصصفيذيمرلما

يخالفماعلىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدلماكلبأنالسنةأهليقطع

يدلماالصريحوالعقل(والإجماعوالسنة)الكتابالصحيحالنقلففيالحق

به.الاستدلالويبطلوينقضهوبطلانهفسادهعلى

والمناماتبالقصصيستدلونعندماوالبدعةالأهواءأهلأن:ذلكومن

والعقليةالنقليةالأدلةبذكرذلكاستدلالهمينقضونالسنةأهلفإنباطلهمعلى

الذيذلكخلافعليدلانالصريحوالعقلالصحيحالنقلأنعلىتدلالتي

.القصموالمناماتتضمنته

تتعارضتتناقفولالاالصحيحةالدلائلأن:وهيجدا،نافعةثمرةلهوهذا

القصصتلكعليهدلتمايخالفانوالعقلالنقلأنثبتمافمتىبعضها،مع

وبطلانها،نفسهافيوالمناماتالقصصتلكسقوطعلىذلكدذوالمنامات

بها.الاستدلالصحةعدمثتمومن

رسولحديثلدفعالمعارضحججأعظممن"فكان:الدارميقال

عليه-مكذوبةلعلها-الضريرمعاويةأبيعنحكاهاحكاية:النزولفيالله

أشبهها".وماورحمتهوملائكتهوسلطانهأمرهنزوله":قالأنه

معاوية،أبيعنحكيتفينقفمااللهرسوللفظأما،المعارضأيها:لهفقلنا

ثلثمضى"إذا:الحديثلفظلأن؟دعواهويبطليكذبهفالحديثقالهفإن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

،؟فأجيبداعمنهل:فيقولالدنياالسماءإلىاللهنزل-الليلشطرأو-الليل

جئناوقدالفجر"،ينفجرحمى،؟فأعطيهسائلمنهل،؟هلأغفرمستغفرمنهل

معاويةأبيعنحكيتماعلىكانفلو،الكتابهذاصدرفيبإسنادهبالحديث

بمثليتكلموسلطانهأمرهكانما-وسلطانهورحمتهأمرهأنهأيضاأنتوادعيته-

.(؟)،يدعونالملائكةولا،اللهدونوسؤالهاستغفارهإلىالناسويدعوهذا

علىالضريرمعاويةأبيعنالحكايةبهذهالجمهياستدلالفنقفقخةلثه

المخالفالصحيحالنقليبالدليل،ذلكأشبهومارحمظنزولبأنهاللهنزولتأويل

عظيمةقاعدةفهو،"دعواهويبطليكذبه"فالحديث:زخةلئهقولهوتأمل،لذلك

والمناماتالقصصعليهدلتماخلافعلىدذلوالنقلأنمفادها:ذلك،في

بها.الاستدلالوإبطالالقصم،تلكرذفيكافيأذلككان

ومشاربهمومسالكهمبالصوفيةالخبير-العلامةالشيخأبدعوقد

،إبداعإلماالمسلكهذاسلوكفيزخةلثهظهيرإلهيإحسان-ومناهجهم

آخرهإلىأولهمنالكتابملأفقد،(التصوففي)دراسات:كتابهفيوذلك

العقائدمنالمختلفةالدينأبوابفيومخازيهموفضائحهمالصوفيةببلايا

يوردلابأنهلهمنقدهوتمئز،والباطنةالظاهرةوالأعمالوالأخلاقوالأحكام

الأدلةببيانيتبعهأوذلكقب!شوإلامسألةأفيفيومناماتهموحكاياتهمقصصهم

وباطلضلالعلىأنهموتبين،عليههمماخلافعلىتدلالتيوالعقليةالنقلية

ويبئف.المسلكهذايقررمماويكفييشفيمافيهفإن؟إليهفليرتجع،وانحراف

.(1/944)المريسيعلالدارمينقض(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

واحد:نموذجبذكرهناوأكتفي

أركانمنركنهوالجوعأن"وذكرواظهير:إلهيإحسانالشيخقال

وأكاذيبحكاياتنقلواالأساسهذاوعلى،...أسسهمنوأساس،التصوف

واضحةأكاذيب،عليهموالثناءالمتجوعينوتحميدالجوعلتمجيد؟عديدة

وعشريننيفآالطعاميأكللاكانالتسمرياللهعبدبنسهلإنفقالوا:،صريحة

دخلإذاكانأنهالبسريعبيدأبيعنذلكمنأكثرالطوسيوروى،...يومأ

منرغيفأليلةكلاطرحي:لامرأتهويقولالبابعليهوسذالبيتدخلرمضان

فإذاالبيتامرأتهفتدخل،رمضانيخرجحتىمنهيخرجولا،البيتفيكؤة

الصوفيةالطبقاتأصحابوذكر،...!البيتناحيةفيموضوعةرغيفأالثلاثون

رجبغرةمنيعتكفكانأنهبيغجيميانشاهالهندفيالمتصوفةأحدعن

أشهرستةفيهايمكثوكان،الحجرةأبوابعليهمغلقأمحرممنالعاشرإلى

القاسمأبوالقومكبيرقالحتىأيضأالمدةبهذهيكتفوا.ولم..طعامولاماءلا

أقامأنهالمغربيعقالأبيعنبإسنادهقالأنه،السلميعنروايةالقشيري

.!ماتأنإلىيشربولميأكللمسنينأربعبمكة

القومولكن،...؟الدينمنهذاوهل،!؟اللهعباديامعقولهذافهل

اختلاقها،فيويبدعون،القصصفيخترعون،والكرامةالولايةلوازممنيعذونها

ويغلونالمحف،بالكذبويحشونها،الأباطيلويسردونالأساطير،وينسجون

فيه.ودبالغون

رأيت:فقالالحدودجاوزالطوسيالسراجالنصرأباأن:الغرائبفمن

الآخرعنالآخروكتبالماء...،يشربلمسنينسبعمكثالصوفيةمنإنسانأ
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الاستغراقعالمفيرجليهعلىوقفهـبأنه664المتوفىمسعودالدينفريدوهو

الخيرأبواشتهى:بعضهموقال،...ائيشيأكلولمفيهايجلسلمسنةعشرين

إليهيدهمذفلما،حلالموضعمعذلكلهظهرثم،سنينالسمكالعسقلاني

رب،يا:فقاليده،ذلكفيفذهبتأصبغه،عظامهمنشوكةدخلتليأكل

...؟حرامإلىبشهوةيدهمذبمنفكيف،حلالإلىبشهوةيدهمذلمنهذا

منهمزعمأعنها،وابتعدوا،الطيباتأكلأنفسهمعلىالصوفيةحزمفهكذا

...!ذلكلهموأئى،تعالىاللهإلىسيقربهمالصنيعهذاأن

عشيعهميخالفمما!وورسولهوسنةالثهكتابفيوردمارغمكلهوهذا

."...طريقهمويعارض

"ولكن:قالثم،ذلكعلىالدالةوالأحاديثالآياتمنجملةزخةلثهفأورد

الطعامتركفيوتطرفواوتعنتوا،اللهأحلمافحرموا،الموضوععكسواالقوم

رسولوسنةالنهكتابفيلهايوجدلاقواعدوأضلواأسسأوأشسموا،والشراب

.(1)(لهمالمغفورالأمةهذهوأبراراللهخلقخيارأصحابهسيرةفيولا!ووالله

ورث!!!اكع

.(57-44)صالتصوففيدراسات(1)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

المنامفي"!ووالغيرؤيةمسألةفيالحقبيان

فيها،!ىالنبيرؤيتهمدعوىمنبالمناماتاستدلالهمفيالصوفيةيكمر

النبيبهجاءالذيالدينيخالفمماواختلاقهافتراءهيريدونماكلويضقنونها

لهم.وشرعهبهوأمرهمبذلكخاطبهمالذيهووو!ك!أنهزاعمين!!وو،

لنماذجذكرالمبحثهذامنالثانيالمطلبفيالسابقةالمسالكفيسبقوقد

النبيبأمر(عالحكم)فصوالكفريكتابهألفأنهعربيابنكدعوى،لذلك

!ق!عظ،وعمربكرأبيعلىالصوفيةبعفأئمةقدم"!وووأنه،!الهامه!وو

والطاقاتوالخرافاتالبدعمنعليهاشتملماعلىالإحياءكتابفيماأقزوأنه

الكتانيعليبنمحمدبكرأبيعنالكلاباذييرويبلذلك،وغير،ملأتهالتي

مرتينيراهكانأنهوهي،المنامفي"!وورؤيتهفيمطردةمستمرةعادةلهكانتأنه

.(1)إعنهافيجيبهمسائليسألهوكان،والخميسالاثنينليلتيفيأسبوعكل

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضهمفيالسنةأهلفإن؟ذلكأجلمن

أهلوأقوالالأدلةبذكروافيآبيانآالمسألةهذهبيانعلىيحرصونبالمنامات

ودلالاتها.وحقيقتهاوقوعها،إمكان:حيثمن!ووالنبيرؤيةفيالعلم

إمكانعلىالعلمأهلاتفقفقد:المنامفي!النبيرؤيةوقوعإمكانأما

ثبتما:ذلكعلىوالدليل،الأمةلبعضوقعتبأفهايقطعونبلوقوعها،

.(411)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

رآهفقدالمنامفي!ىرآهمنأنمنمختلفةبألفاظأحاديثعدةفي"!ووعنه

(3)والترمذي(2)ومسلم(1)البخاريعند-!تهريرةأبيحديث:ومنهاحقأ،

فييتمثللاالشيطانفإنحقأ،رآنيفقدالمنامفيرآني!منمرفوعأ:-وأحمد)4(

هو،أنافإنيرآني"من"بييتمثل"لا:منها،أخرىألفاظبعدةوردوقد"صورتي

،"يبيتصؤر"لا،"بييتشئهلاالشيطانإندا،"يبيتمثلأنللشيطانليسفإنه

."بييتشئهأنيستطيعلاالشيطانإن،الحقرأىفقدالمنامفيرآني"من

مسائل:ففيها:ودلالاتهاالمنامفي!رورؤيتهحقيقةوأما

فهذه؟المنامفيمخووالنبتيرؤيتهثبتتمنأنعلىالعلمأهلاتفق:الأولى

.وصدقحقالرفلا

!روالنبيصفةعلالمنامفييتصؤرأنيستطيعلاالشيطانأن:الثانية

الآثار.بهاصختالتي

-6592)رقم(2568-2567/6)،(110)رقم(1/52)البخاريصحيح(1)

6596).

.(2268)رقم(4/1776)مسلمصحيح(2)

.(2276)رقم(376)صالترمذيسنن(3)

(47!لا،24014،114،425،463،469!لا،،2/232،271)أحمدالإماممسند(4)

،7168،4475،8489)رقم(6/394)(5/630)(3/55.0269،35،472)

5930،9313،9484،9967،57001،13151،53911،13876،14821،

15921،22659،27252).
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قوله،منهيقتلالمنامفيور!لك!النبيرؤيةاذعىمنكلليسأنه:الثالثة

وهو:،فيهشرطبتحفقإلاحقأ؟يكون!ىالنبئيالرائيفيهرأىمنايمكلولا

ور!لك!لصفتهومطابقةموافقةالمنامفيرؤيتالتي"شروالنبيصفةتكونأن

كتبفيالصحيحةالأحاديثعليهاشتملتمماالدنيا،فيحياتهفيالمعروفة

مذهبوهو،العلمأهلمنالمحققينمذهبهووهذا،والشمائلالحديث

تصحإنماالعلماء:"قال،(1)وغيرهموالبخاريسيرينوابنش!تهطعباسابن

نفسهفيفانطبعصفتهفعلمرآهصحابيأحدهما::رجلينلأحد!حىالنبيرؤيا

اللبسعنهفينتفي،الشيطانمنالمعصوم(2)مثالهرأىبأنهجزمرآهفإذا،مثاله

سماععليهتكرررجل:وثانيهما،-والسلامالصلاةعليه-رؤيتهفيوالشك

-والسلامالصلاةعليه-صفتهنفسهفيانطبعتحتىالكتبفيالمنقولةصفاته

-والسلامالصلاةعليه-مثالهبرؤيةجزمرآهفإذا،رآهلمنذلكحصلكما

،-والسلامالصلاةعليه-رؤيتهفياللبسعففينتفيرآه،منبهيجزمكما

(1)

(2)

.(386-21/382)الباريفتحانظر:

رآنيفقدالمنامفيرآفي"من!رو:النبيقول"وكذلك:تيميةابنالإسلامشيخقال

فمنحفا،المنامفيرآه!هقالكماهو،"صورتيفييتمثللاالشيطانفإنحفا؟

كالرؤيةواسطةبلااليقظةفيرؤيتهإن:قالومنأخطأ،فقدحفاالمنامفيرآهما:قال

وكذلك.تلكدونوتعبيرتأويللهذهيكونولهذاأخطأ،فقدبالنومالمقيدةبالواسطة

فيمنهكالسماعهذاوليس،المنامفيمنهسماعهوالمنامفيالكلاممنمنهسمعهما

بذلك،لهمشعورلاوالمرئيونويخاطبونهأشخاضاالمنامفيالرائييرىوقد،اليقظة

التي"الرؤياعنبذلكفيحترز،حقيقةالمنامفيرآهم:يقالولكن،مثالهمرأى!انما

.(12/278)الفتاوىمجموع."النفسحديثهي
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نقضفيالسنةأهلجم!نما؟ول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الصلاةعليه-رآهيكونأنيجوزبل،الجزملهيحصلفلاهذينغيروأما

المرئيقوليفيدولا،الشيطانتخييلمنيكونأنويحتمل،بمثاله-والسلام

لأنالثه؟رسولهذا:معهيحضرمنقولولا!ك!وو،الثهرسولإنه:يراهلمن

.(1)"الجزميحصلفلا،لغيرهويكذبلنفسهيكدبالشيطان

يشتملأنالأحوالمنحاليبأفييمكنلافإنه؟سبقماثبتإذا:الرابعة

يأتي:ماعلى-صفتهعلى"!ووالنبيفيهرؤيالذي-المنام

وقدإلانبيهتوفىماالثهلأن؟حياتهفيوو!لك!النبييشرعهلمأميرأي-1

ماجميعوبفغهاعامةلأمفالدينهذا!ووالنبئيوبئن،نعمتهوأتتمدينهأكمل

جاءعفازيادةهو"!وويشرعهلمشيءعلىالمناماشتمالفادعاءربه،بهأمره

ذلك!النبيتخصيصدعوىفيهأنكما،الدينفيالإحداثمنوهوبه،

وبيانهبعثتهكونمن!والنبيبهخمئ!لمامخالفرروهذاالأمر،بذلكالرائي

خيرةعله!فنالرائيهذاتفضيلدعوىفيهأيضآ:ثم،للثقلينعامةودعوته

منخضه!ووالنبيأنباذعائه-الأربعةالخلفاءوفيهم-الصحابةمنالأمة

.!منهمأحدآبهيخصلمبماالدين

!صالنبيرسالةجعلاللهأنوذلك"!هوو،النبيبهجاءمايخالفأميرأقي-2

إنمابآخرالدينمنشيءوتغيير،والأديانالرسالاتخاتمةودينهودعوته

التخصيمونحوأوالتقييدأوبالنسخ!حياتهفيالوحينزولوقتيكون

نقلهالذيديفيخالفماعلىأقزهأوالمنامفيأمره!ووأنهاذعىفمن،ذلك

والنسخ.والتغييرللتبديلقابلأيزاللا!وودينهأنمذعفهوللأمةالصحابة

.(4/184)الفروقأنواءفيالبروقأنوار(1)
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جي!نمنقضفطالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

أهلاستدلالأنيتضحالمنامفي!سالنبيرؤيةمسألةفيالحقوببيان

استدلال!ص،النبيفيهارأواأنهميزعمونالتيبالمناماتوالبدعةالأهواء

أمور:لعدةوذلك،ساقطباطل

!ووبسنتهالجهلمنوالبدعةالأهواءأهلمنكثيربهعيرفما:الأول

حووعفجاءبماالأمةأجهلمنفهموتعلمها،طلبهاوعنعنهاوالإعراض

الأحاديث،فيثبتتالتي!صفف:ذلكومن،سنتهمنعهمحابفعنهرواهوما

!وو؟،صفتهيعرفونفكيفالجهلمنالدرجةهذهإلىوصلواقدكانواوإذا

أصلأصحيحةلهرؤيتهمكانتإن-المنامفيرأوهمنأنتحفقواوكيف

.!؟صفتهيعرفونلاوهمحقآاللهرسولهو-وكذلآترائيآوليست

س!يلالمناماتمنالنوعبهذافيهايستدلالتيالقصصجميعأن:الثاني

رآهاالتي!ووالنبيصفةعنرآهالمنوالاستفسارالسؤالتوجيهالبتةفيها

كان!اذا،الأحاديثفيثبتتالتي!ووصفتهموافقتهافيلينطر؟المنامفي

)محمدالتابعينأئمةوأحد(1)(!تعبالع!بنالله)عبدالبحرالحبرالصحابي

شهـتهطعباسابنفأخبر،المنامفيصنووالنبيرأىأباهإن:قال،كليببنعاصمعن(1)

علي،بنالحسنفذكرت:قال،رأيتهلقد،واللهإي:قلت،؟رأيته:لهفقال،بذلك

أخرجه.يشبههكانإنه:عباسابنفقال:قال،مشيتهفيونعتهذكرتهقدواللهإني:قال

(8618)رقم(4/435)المستدركفيوالحاكم(8984)رقم(2/243)أحمدالإمام

."السياقةبهذهيخرجاهولمالإسنادصحيححديث"هذا:وقال
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السنة،واتباعوالصدقوالصلاحالخيركثرةمع-ذلكيصنعان(1)(سيرينابن

فكيف؟المنامفي!ىالنبيرأىأنهذكرمنمع-النبوةبزمنالعهدوقرب

كانواوالبدعةالأهواءأهلأنيبينوهذا،؟الفاضلينالقرنينهذينبعدبمن

خاطئتصزفوهذاصاحبها،منسماعهابمجردالمناماتتلكيقبلون

باطل.واستدلال

ادعاهامنعدالةتعزفلمالمناماتتلكمنجدأكبيرةجملةأن:الثالث

والبدعةوالجهلالخطأفيمثلههمالذينطريقتهأهلمنتزكيفطريقمنإلا

بدرجظولابصفتهولابعينهلاصاحبهائعرفلامناماتمنهاإنبل،والضلال

قولهم.بمجردالثقةتجوزلاهؤلاءومثل،!والعدالةالضبطفي

مخالفةفيهتكونأنبدفلاالمناماتهذهمنبهيستدلونماأكثرأن:الرابع

أميرعلىإقرارأوأمر!اما،حياتهفي!ووالنبيبهيأقيلمأميرإحداثإما:شرعية

أعمالمن"ضىبعثتهلأساسمصادمهومامنهبل-للشرعمصادمأومبتدع

مكذوبةمناماتإذأفهي،بذلك!ىالنبييأمرأنالمحالومن،-والشركالكفر

لكنرؤيتهادعواهفيصادقألهاالرائييكونأنأحوالها:وأقل،مفتراةمفتعلة

.-!الطائفةبهذهأكثرهوما-بهمالشيطانتلاعبمنتكون

رأىأنهرجلعليهقضإذا-سيرينابن:يعني-محمد"كان:السختيانيأيوبقال(1)

أخرجه"تزهلم:قاليعرفهالاصفةلهوصففإن،رأيتهالذيلييمف:قال!رالنبي

فيرآهإذا:سيرينابن"قالبلفظبهمجزومأمعفقأ(4/299)صحيحهفيالبخاري

.إسنادهوصحح(21/384)الباريفتحفيحجرابنالحافظووصله،"صورته
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

والمناماتبالقصصيحتجمنعلىالتشنيع

الصريغالثابتالحقعنويعرض

هووهداهوجنتهورضوانهمحبتهإلىالموصلالطريقسبحانهاللهجعل

آدئةيجبئكمقآتبعونيآدئةإنكضترتجتونقتم!:فقال،بهوأرسلهبعثهفيما!صنبيهاتباع

غيرمنإليهعولالوأرادمنكلبأنوقضى،131:عمرانآلأ(ؤتغعرترذلؤلبئ

آلئ!ميئ!آلصتزطاقدتا!:تعالىفقال،مقبولغيروعملهضاذفهوالطريقهذه

:وقال،!7-6:الفاتحةا(آلصآلثنولاغتيهضاتضغضحولهبغيزغتتيتمآئغمئتآلدينصفط

.518:نعمراآلا(لخ!يرينآيمنلأخز؟آفيوممؤيئهيقبلقلقينافيشثغدآغئريتحيئومن!

قدوالمناماتبالقصصاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلكانولما

عنوأعرضوا،عنهصخماواتباعوديفوسنف!محمدهديعنخرجوا

مصدرأاتخذوهاالتيالقصموالمناماتتلكمنغيرهفيالهدىوابتغوا،ذلك

،سلطانمنبهااللهأنزلماومخالفالمحببدعأوضفنوها،والاستدلالللتلقي

صنيعهم،عليهمفيستنكرون،أولئكعلىردهمفيذلكيلحظونالسنةأهلفإن

الصريحالثابتالحقعنالإعراضإنحيثمنلهنقفوإبطالمذلكوفي

سبيلأالثهجعلهماغيرفيللهدىابتغاءوالمناماتالقصصرإلىواستدلالأتلفيآ

الله.عندالمقبولةغيروالأعمالالفلالمنوهو،لذلك
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

هنافأذكر،لذلكونماذجشواهدالمطلبهذامسالكثنايافيسبقوقد

:أالقشيريالقاسمأبا:أيعني"قال:قال،تيميةابنالإسلاملشيخآخرنموذجأ

ذكرتماأمرتنيأنكلولا:قالالشهادتينإلىانتهىفلمامرةالشبليوأذن

وسمع.الموتوسمطعنة:فقاليؤذنرجلآالنوريوسمع:قال.غيركمعك

يقولفإنه-للدينتزكهذاإنله:فقيل،وسعديكلبيك:فقالينبحكلبا

فسئل،-الكلابنباحعندويلبي،الموتوسمطعنة:تشهدهفيللمؤذن

الثهفإنالكلبوأما،الغفلةرأسعلىيذكرهفإنهالمؤذنأما:فقالذلكعن

.441:لإساءاأ(!ءي!متيحلأإ4لهثئقنن4!:يقول

سلوكأوللاقتداءتذكرأنتصلحلاوالحكاياتالكلماتهذهومثل

أمثالعفيصدروالذي،ورسولهالثهأمرمخالفةمنفيهالما؟وطريقةسبيلي

اتبعهمنفليسعقلهفيغيبةأواجتهادهفيبقصورمعذوراكانإنالأمورهذه

بهااقترنلمامغفورةسيئتهكانتوإن،والسبيلالحقوضوحمعبمعذور

يكونلئلاوالمذمومالمحمودبيانفيجبصالحوعملقصدحسنمن

بالباطل.للحقلبسأ

معروفينكانا-عليهمااللهرحمة-الشبليبكروأبوالنوريالحسينوأبو

والنوري،مرتينالمارستانإلىالشبليذهبحتى،بعفالأوقاتفيالعقلبتغيير

عقله،أزالحتىالوجدغلبهلماقصببأجمةماتوقدؤته،فيهكانزخةلثه

كان!ان-ورسولهالثهأمريوافقلاحاليفييتبعأنيصلحلاحالههذهومن

والصدقوالصلاحالإيمانمنلهكانوانله،مغفوراأومعذوراصاحبها

بأعظمذلكفيهوفليس،-الأمورأعظممنهوماالمحمودةوالمقامات
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينمن

منمنهمصدروما،الحسنبالجميلإلايذكرونولاطاعةفييتبعونفإنهم

أصلفهذافيه،يتبعونلاورسولهبهالثهأمرمماهووليستأويلأوذنب

(1)"اتباعهيحب

!ح!!!!اكع

.(61-2/51)لاستقامةا(1)
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الثانيالمب!ث

والذ!قوالوجدبالكشفالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

.والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقفالسمهيد:.

وحجيتهاوالذوقوالوجدالكشفمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.الأهواءأهلعند

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب.

.والذوقوالوجدبالكشف

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

.والذوقوالوجدبالكشفوالبدعةالأهواء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثانيالمبعث

والذلهقوالوجدبالكشفالاستدلال

اقمهيد

والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقف

عدةبمعرفة(3)والذوقوالوجد)2((1)الكشفمنالسنةأهلموقفيتضح

أهمها:من،السنةأهلمنهجعليهايقومأصول

بعلمه:الثهاستأثرمماالغيب-1

(1)

(2)

(3)

الحقيقيةوالأمورالغيبيةالمعانيمنالحجابوراءماعلى"الازوع:الصوفيةعندهو

لقبولطالمانعةالقلبفيالكونيةالصور"انطباعو)الحجاب(:وشهودا"،وجودأ

.(237،111)صالتعريفات."الحقتجقي

التعريفاتوتصئع".تكففبلاعليهؤيردالقلبيصادف"ما:الصوفيةعندهو

أحوالمنمعنىرؤيةأو،غمأوفزعمنالقلب"جاذب:السيوطيوقال.(323)ص

تفمطربالأسرارفيينشرلهب:وقيلالعبد،وبينتعالىاللهبينحالهكشفأو،الآخرة

مقامإلىبالترقيالحقشاراتهو:وقيلالوارد،ذلكعندحزناأوطرباالجوارح

.(112)صوالرسومالحدودفيالعلوممقاليد."مشاهداته

يفرقونأوليائهقلوبفيبتجليهالحقيقذفهعرفانينورعن"عبارة:الصوفيةعندهو

،(441)صالتعريفات."غيرهأوكتابمنذلكينقلواأنغيرمنوالباطلالحقبينبه

،وقؤاهنفسهمقامإلىوقلبهروحهمقاممننازلأتجقياتهحكميكونمن:الذوقو"أهل

.(58)صالتعريفات"وجوههممنذلكيلوحبلذوفا،ويدركهج!ا،ذلكيجدكأنه
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نقضفيالسنةأهلمنهـكج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

اللهبأنالإيماندعوتهمأصولمنبأنورسلهالثهأنبياءوأعلنصزح

آقولمقئفل!:تعالىفقالأحد،ذلكفييشاركهلاالغيبيعلمالذيهووحده

لاتغقمقآآئغتبتفايغؤمجنذمر!،015:الأنعام1(ب!غئأآغلماؤلأآلتهنل%رخعنرىثكص

آغقمؤتؤكنثآلئةم!آةقاإلأؤلاضنرآتقعالتقيصىآقيكلأقل!،159:الأنعام9هؤ(إلأ

أنننلتؤلأوتقوثوئ!،1188:الأعراف9(أل!ت!ؤق!نئوقاآقخئريمنتزث!تشألآتغت!ب

وآلارضيىأقئمؤلئنيمنلأيغقرقل!،!02:ايونس(بئوائغتمبإتغاققلزيهقن:ايةغته

:فقالبالغيببإيمانهمالمؤمنينعبادهاللهوامتدح،165النمل:أ(آلثةإلأآتيتب

نهسبحاوذم،13-2:البقرةا(بآلغحيؤقؤنآلدين!يئقينخدىيهلآرضطآلختثدلك!

الإنكارأشدعليهوأنكرالمستقبلةأوالماضيةالغيبيةالأمورمنأمرأادعىمن

يكن!بون(!فآتغيتبمجنذهصآتم!،!78:يممرا(اعقدلرخمقآمجذاقيآمخذئغيتتآأطقغ!:لفقا

تك!ؤت(قهتمثغئبآمجنذلمآتم!،!53:لنجما9(تينكتفهولغئبآلحرآعنذ"!،141:لطوراا

.741:القلمأ

ومن،الغيبعلممنشيءمعرفةيذعيأنكانمنكائنألأحديجوزفلا

مفل.ضالفهوالذوقأوالوجدأوالكشفطريقعنادعاه

أطلعهمنإلاالغيبمنشيءعلى-كانمنكائنأ-أحديطلعلا-2

خاصة:والأنبيايالملائكةمنالرسليمنعليهالله

وحكمتهعدلهكمالومنيشاء،ماملكهفييفعلالملكمالكسبحانهفالثه

الماضيالغيبمنشاءبماونبأهمأنفسهممنرسلأالبشرإلىأرسلأن:وحكمه

قال،إليهميوحيهبماأوالملائكةمنلهميرسلهمنطريقعنوالمستقتل
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ينقئلكت!تبمازسموومنآزتضئمقلأإآحدا!غتبوءلطهرعكفلآب!غئآعلم!:تعالى

آلئةوثبهنآتغيفغل!طلعكئمآلتهوماكان!،127-26:الجنا(!فوءرصذاومقتذئوتين

محمدأالخلقأشرفأنسبحانهوبئن،1179:عمرانآلأ(زس!ليءمنيتثتآمنتحتي

بهأخبرهاللهلأنإلاأمتهبهيخبرأنأوالغيبمنشيئأيعلمأنلهكانما!رو

يتهقوئإدتذئهصوماكضتلهؤجيياثيذتغيبآنتإ%منلذد!:تعالىفقال،عليهوأطلعه

يائثيمق!،441:عمرانآلا(تخنصمون!ثدتالتم!نتوقامرلمجميكفلتمتهض1ققخهثم

مقلينذ!،914أهود:(هداقتليؤلآقؤمكيمنآنتتغتمهآمابهتنوجيهآإل!ئثالغثبآنبآ

.2011:يوسفأ(تمكرونوهتمآتىئمآحمعوأإدتذثهئموماكنتك!ل!إئغتمبؤحيهأنبا

ماإلامنهيعلمونولا،ورسلهالثهبأنبياءمقئدبالغيبوالعلمفالوحي

والوجدالكشفطريقعنالغيبمنشيئأيعلمأنهاذعىفمنبه،اللهأعلمهم

منهيالتيالخاصئةهذهفيوالرسلالأنبياءمشاركتهمذعيأكانوالذوق

.الضلالأعظممنوذلكبها،لاإورسلأأنبياءيكونونلاوالتيخواضهمأعظم

:والميزانالأصولهيوالإجماعوالسنةالكتاب-3

حقنا،فيوذلك،اللهعنالرسلبهجاءتماهوفيهباطللاالذي"الحق

جاءتأو،اللهعنالرسلبهتجئلمماوأما،والإجماعوالسنةبالكتابويعرف

كانتفلهذا؟والباطلالحقففيه،بهالعلمإلىموصلةطريقلناليسولكنبه

فيه،باطللاحقهذافإن،والإجماعوالسنةللكتابالاتباعالواجبةالحجة

دلتمماشيءتركيجوزلا،الوجوبعام،بحالتركهيجوزلاالاتباعواجب

مبنيةوهي،عليهدلتمماشيءعنالخروجلأحدوليس،الأصولهذهعليه

أصلين:على
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نقضفيالسنةأهلمندكج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.الرسولبهجاءهذاأنأحدهما:

اتباعه.وجبالرسولبهجاءماأن:والثاني

طوائفذلكبعضفيدخلوقد،والنفاقالكفرضدهاإيمانيةالثانيةوهذه

بالرسالة،تقصيرنوععلىبناءإما؟والمتصوفةوالمتأمرةوالمتفلسفةالمتكلمةمن

لاأنهاعلى!اماعنها،إعراضعينعلىوإماعليها،تفضلنوععلىبناء!اما

وأ،السياسيةأوالعقليةالأصولدونمثلأكالفروعيتغير،شيءفيإلاتقبل

بالرسالة.الإيمانفيالقادحةالأمورمنذلكغير

بالمتن،والعلمبالإسنادالعلمعلىمبناهاعلميةمقدمةفهي:الأولىأما

ومتئا،!اسناذا،ومعنىلفنهاوالإجماعوالسنةبالكتابالعلملأهلوذلك

لا:أوالأنبياءعنمأثوزايكونأنفإماذلكسوىماوأما

أهلوأيديالمسلمينبأيديمماالإسرائيلياتفيهفيدخل:الأولأما

موافقتهعلمناإذاويروىيسمعولكن،...بباطلهحقهثبشقدوذلك،الكتاب

بمجردهحكمإثباتوأماحق،أنهعلموقدمؤكد،مؤنسلأنه؟علمناهلما

دونلهم،شرعأنهثبتفيمالناشرعهوإنماقبلنامنوشرعاتفافا،يجوزفلا

التفسير،وبعفأهلوالقصاعرالمتعبدةمنكثيرفيهيغلطوهذالنا،رووهما

.الكلاموبعفأهل

فييلقىوما،ونحوهمالمتفلسفةمنالأوائلعنيروىفما:الثانيوأما

وما،الفرعيةأوالأصليةالأقيسةعليهدلتوماومنافا،يقظةالمسلمينقلوب

والإلهاموالقياسالتقليدفهذاوأمرائها،علمائهاالملةهذهمنالأكابرقاله

عمنمنقولأكانماوأضعفهكله،يقبلولاكله،يردلا،والباطلالحقفيه

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

المأثوربخلاف،الأوائلعنالمأثورمثل،ضعيفبإسنادحجةقولهليس

يخطئقدالقائلولكن،صحيحنقلههذافإن،نقلهصحممابعفأئمتناعن

.الحكاياتوهو،بعفالناسأفعالتقليدالتقليدومن،يصيبوقد

قبولأتقبلولا،موافقحقمنفيهالمامطلقارذاتردلاالأمورهذهثم

باطلأ.كانمامنهاويرد،الحقوافقمامنهايقبلبل،الباطلمنفيهالمامطلفا

فليست،البابهذامنهيالشرعيةوالفرعيةالأصليةالعقليةوالأقيسة

الكتابفيمابل،وباطلحقفيهابل،فاسدةكلهاولا،صحيحةكلهاالعقليات

حقأنهالعقلياتمنعلمفما،بحالباطلفيهليسحقفإنه،والإجماعوالسنة

...وشهوةبشبهةيقيتاالظنيجعلونأهلهامنكثيرلكن،حقفهو

ضلاللاوهدىفيه،باطللاحق!ووالرسولعنالأمةتلقتهماوجميع

.(1)"ونجاةوشفاء،فيهظلمةلاونور،فيه

مصدرأالذوقأوالوجدأوالكشفمنشيءيجعلأنالبتةيجوزفلا

علىعرضهبعدإلاعليهالاعتمادولاإليهالنظريجوزولا،التلقيمصادرمن

فييكونإنماقبولهإنثمرذ،وإلاقبلوافقهافإن:والإجماعوالسنةالكتاب

اللهيحبهفيماساعيآونهيهماأمرهمامعدائرآورسولهلئهمتبعاكانمنحق

المخالفة،فيغاليأللمعصيةمصاحبأللبدعةقرينأكانمنبخلاف،ويرضاه

ابتداء.عليهمردودووجدهوذوقهكشفههذافمثل

.(8-91/5)الفتاوىمجموع(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نميول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ومؤنسآمرخحأيعذبل،بإطلاقدليلأاعتبارهيصحلاقبولهعندوحتى

الإسلامشيخقال،(1)اهلكللأمةعامآيكونولابخصوصهذلكلهحصللمن

شرعي،ترجيحفهورأيهبمجردرجحإذابالتقوىالمعمور"القلب:تيميةابن

أرضىالكلامهذاأوالأمرهذاأنمعهيظنماقلبهفيوحصلعندهوقعمافمتى

ليسالإلهامكونأنكرواوالذين،شرعيبدليلترجيحاهذاكانورسولهلئه

كانوتقواهالثهطاعةفيالعبداجتهدفإذاأخطئوا،مطلقاالحقائقإلىطريقا

حقه،فيدليلهذامثلفإلهام،ضعيفةكثيرةأدلةمنأقوىرجحلماترجيحه

والاستصحاباتوالظواهروالموهومةالضعيفةالأقيسةمنكثيرمنأقوىوهو

وأصولوالخلافالمذاهبفيالخائضينمنكثيربهايحتجالتيالكثيرة

.(2)"الفقه

والسنة:للكتابمتبعآيكونأنهيالعبدعليهايكونحاليأعظم-4

الدنياهذهفيالعبدعليهايحصلمكانةوأعلىحاليوأشرفمنزلةأعظم

دثهالعبوديةمراتبفيالعبدارتقىوكلماوصدقأ،حقادتهعبدأيكونأنهي

اللهامتدحولذا؟وأكملأعلىاللهعنددرجتهكانتوطاعةوخضوعأوذلأحبأ

ل!لآ(بعتد؟ءآئترىآلذى!يمصتحن:فقالبذلك!محمدأوأعظمهمعبادهأفضل

إلايريدلابحيثالفه،بإرادةإرادتهتتحدبالفهالعارف"والعبد،11الإسراء:أ

.(388)عالمرتادبغية،(412-35/122)(228-2/226)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(01/473)الفتاوىمجموع(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يبغضهمايبغفإلاولا،القهيحبهماإلايحبولاورضا،بهأمزاالقهيريدهما

.(1)"اللائمينولومالعاذلينعذلإلىيلتفتولا،القه

ماهووالوجدوالذوقالكشفمنالمؤمنالعبدعليهيكونمافأعظم

العبودية:درجاتمنبهالثهيكرمهمالهيحقق

بهوأنزلرسلهبهالثهبعثالذيالحقيعرفأن:الصحيح"فالكشف

هوهذاوعدما،وجودامعهفيدورله،القلبإرادةويجرد،لقلبهمعاينةكتبه

!أن:وأجفهالكشفوأعظم،(2)"قبيحفغرورخالفهوما،الصحيحالتحقيق

ليصلحها،نفسهعيوبوعنعليها،ليستقيمسلوكهطريقعنللسالكيكشف

الكشف،هذامنأعظمبكرامةالصادقينالثهأكرمفمامنها،ليتوبذنوبهوعن

.(3)"بمقتضاهعاملينلهمنقادينوجعلهم

فيوردكما،والطاعةالإيمانحلاوةالعبديذوقأن:الصحيحوالذوق

وبمحمددينأوبالإسلامربابالتهرضيمنالإيمانطعم"ذاق:الحديث

عبوديتهعنيمنعهمالفهعبوديتهحلاوةمنذاقلفهالمخلص"فإن.(4)"الوسر

لاالقلبعندليسإذ؟غيرهمحبةعنيمنعهمالفهمحبفحلاوةومن،لغيره

عبوديتهالمتضمنالإيمانحلاوةمنأنعمولاألينولاأطيبولاألذولاأحلى

فيصير،الفهإلىالقلبانجذابيقتضىوذلك،لهالدين!اخلاصهلهومحبتهلثه

.(11/77)الفتاوىمجموع(1)

.(3/226)السالكينمدارج(2)

.(3/282)السابقالمصدر(3)

.(34)رقم(1/62)مسلمأخرجه(4)
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نقضفيالهممنةأهلج!نماي!ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

بآئقيتبآلرخقتنخيثى!:تعالىقالكماراهئا،راغئامنهخائفاالقهإلىمنيئاالقلب

مرغوبه،وحصولمطلوبهزوالمنيخافالمحبإذ،133(أق:ق!يمببقفمبىؤخد

آلدينتذلمحوئأؤل!ك!:تعالىقالورجاء،خوفبينلاإومحبهالفهعبديكونفلا

زيككانعذابإنعذاتهحويخالهؤئرخمته،ؤتينصنآقربآيهث!آتويحييقةزيهرإلثيتئغوئ

واجتذبه،قلبهفيحىربهاجتباهلهمخلضاالعبدكانوإذا،157الإسراء:9(مخذورا

ضدحصولمنويخافوالفحشاء،السوءمنذلكيضادماعنهفينصرفإليه

مطلق،وحب!ارادةطلبفيفإنه،دثهيخلصلمالذيالقلببخلافذلك،

فتارة،أمالهبعطفهمرنسيمأيكالغصن،يهواهبماويتشبثلهيسنحمافيهوى

هواتخذهلولمنعبذاأسيزافيبقى،المحرمةوغيرالمحرمةالصورتجتذبه

فترضيه،والرئاسةالشرفيجتذبهوتارةوذفا،ونقضاعيئاذلكلكانله،عبذا

يذمهمنويعادي،بالباطلولوعليهيثنيمنوششعبدهالكلمةوتغضبهالكلمة

تستعبدالتيالأمورمنذلكوأمثالوالدينار،الدرهميستعبدهوتارة،بالحقولو

الفه،منهدىبغيرهواهويتبعهواهإلههفيتخذتهواهاوالقلوب،القلوب

له،شريكلاوحدهلربهمعبذاقلبهصارقدلهعبذالفهخالضايكنلمومن

!الاخاضغالهذليلأويكون،سواهماكلمنإليهأحبالفهيكونبحيث

إخوانالغاوينمنوكان،الشياطينقلبهعلىواستولت،الكائناتاستعبدته

ضروريأمروهذا،الفهإلايعلمهلاماوالفحشاءالسوءمنفيهوصار،الشياطين

.(1)املفيهحيلةلا

.(612-01/512)الفتاوىمجموع(1)

http://www.al-maktabeh.com



مندكجنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ذكرهماالعبدعليهايكونالتيالأحوالأعظمفمن:الصحيحالوجدوأما

مخمثصؤئآلدينجلوليلمحعسرمتهشايئضتشيهاآئحديمثىكتساآحتتنلقلآدته!:قولهفيالثه

آئمؤيموئإتما!:قولهوفي،123الزمر:أ(2تجيىآدتهؤتثوبهلإلىممتمجلودتيينثتمفبهتم

(تتؤيرفونريالضؤغلإيخناةاتنه،زأدئهتمغقيهتملهيتق!داقلوبهتموجلتآدئهذيمرإداآلدلين

عنديزيدونكانواوما،القلوبأصفىكانتالصحابة"قلوبو،!2:الأنفال9

.(1)"والخشوعالبكاءعلىالوجد

!ح!!!!6!ح!

.(903)صإبليستلبيس(1)
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نقضفيال!منةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

الاءولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهاوالذلهقوالوجدالكشفلهنزلة

أجمعتمافيهخالفواخاصآمنهجأعلومهمتلفيفيالصوفيةنهج"لقد

الكشفمنهجالصوفيةاعتبرتوقد،والسنةللكتابالمتبعةالإسلاميةالأمةعليه

لذلك،-بزعمهم-اليقينإلىموصلأوطريقآ،المعرفةمناهجأرقىمنعندها

عنها،الناسورغبوافيهاوزهدواالشرعيةبالعلومالاهتمامالصوفيةغلاةأهمل

والعقل،النقلعلىالاعتماددونالإلهاميةاللدنيةالعلومعلىلاعتمادهموذلك

والخطراتالذوقمنإليهيوصلوماالكشفمنهجباتخاذأتباعهموحثوا

التلقيمناهجمنوغيرهاوالهواتفوالرؤىوالإلهاموالمعراجوالإسراء

.(1)"عندهم

يتصؤرلممنهمأحدأأنعلىكلهمالطريقأشياخدرج)قد:القشيريقال

الذيالكشفمقامإلىعولهووالشريعةعلومفيتبخرهبعدإلاللطريققط

لتأييدهاغيرهمحججمنأظهرالقومحججفإن،...الاستدلالعنبهيستغنى

.(2)"بالكشف

الاستدلاليمكنلاالصوفيةلدىالكشفطريقة"إن:الكلاباذيوقال

نازلمنإلايعرفهاولاالمواجيد،طريقعنهي!انما،والحسبالعقلعليها

.(75)صالصوفيةوأباطيلحججدحضفيالعلميةالردود(1)

.(1/63)الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار(2)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"المقاماتتلكوحلالأحوالتلك

.(2)"تعالىاللهبلقاءالفوزوهوالأكبر،الفوزبابالكشف":الغزاليوقال

يأتي:ماذلكملامحيصؤرماوأبرز

والوجد:والذوقالكشفحقيقة-1

حقيقته-وغيرهماوالذوقالوجدمنإليهيوصلوما-الصوفيالكشف

جميعآ،السماواتفيماليعلموبصرهالصوفيقلبأمامالحجبرفععندهم

السماءمنماءقطرةتقعولا،بنظرهإلاورقةتسقطفلاجميعأ،الأرضفيوما

الصوفي،بعلمإلامتحركيسكنأوساكنيتحركأومولوديولدولا،بعلمهإلا

الأرضفيشيءعلميعجزهولا،بابأمامهيوصدولا،حجابأمامهيقففلا

يعلمهوبل،بساعةساعةالمحفوظاللوحفييكتبمايعلمفهوالسماء،فيولا

منذكانوماذا،الكتابأمفيوماذا،المحفوظاللوحكتبقلموأيلغةبأي

شيء،بكلعلمأاللهمقامفيأنفسهمفجعلواالأبد،إلىسيكونوماذاالأزل

.والأرضالسماواتفيبماوإحاطة

يعرفيصيرحتىالأعمالفيالإخلاعىمقامأحديبلغ"لاالخواع:قال

.(3)"رخأبلادفيبيوتهمقعورفيالناسيفعلهماوينظرالجدار،وراءما

:فيقولالدرجةهذهإلىوصوتهنفسهعنالدباغالعزيزعبدويحكي

الثهوعرفنا،الفتح-دتهوالحمد-ليوقعأيامبثلاثةعمرسيديوفاة"وبعد

.(001)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(3/21)الدينعلومإحياء(2)

.(1/591)الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

رجبمنالثامنالخميسيوموذلكالشكر،ولهالحمدفلهنفوسنابحقيقة

يدعلىتعالىاللهفرزقنيدارنامنفخرجت،وألفومائةوعشرينخمسةعام

إلىبهوقدمتالحوتفاشتريت،موزوناتأربععبادهمنبعفالمتصدقين

بالزيتلناواقدمحرزهمبنعليسيديإلىاذهب:المرأةليفقالتدارنا،

ثمقشعريرةدخلتنيالفتوحباببلغتفلمافذهبت،الحوتهذابهلنقلي

والحالذلكعلوأناأمشيفجعلتكثيرا،يتنمللحميجعلثم،كثيرةرعدة

طريقفيوهو-بهالثهنفعنا-علالبنيحمىسيديقبرإلىبلغتأنإلىيتزايد

عظيمااضطرابايضطربصدريوجعلالحالفاشتد،حرزهمبنعليسيدي

خرجثم،شكغيرمنالموتهوهذا:فقلت،لحيتيتضربترقوتيكانتحتى

أطولصارتحتىتتطاولذاتيجعلتثم،الكسكاسبخاركأنهذاتيمنشيء

فرأيتيدي،بينكأنهاوتظهرليتنكشفالأشياءجعلتثم،طويلكلمن

النصرانيةورأيتالبر،هذافيماكلورأيتوالمداشر،والمدنالقرىجميع

السبعالأرضينورأيتالبحور،جميعورأيتحجرها،فيوهوولدهاترضع

ماأنظروأنافوقهاوكأنيالسماءورأيت،ومخلوقاتدوابمنفيهنماوكل

ذلكفجاءجهة،كلمنيجيءالذيالخاطفكالبرقعظيمبنوروإذافيها،

وأصابنيوخلفيأماميومنشماليوعنيمينيوعنتحتيومنفوقيمنالنور

إلىأنظرلئلاوجهيعلىورقدتفبادرت،متأنيظننتحتىعظيمبردمنه

تبصر،والرألستبصر،العينعيونا:كلهاذاتيرأيترقدتفلماالنور،ذلك

فوجدتهاعليالتيالثيابإلىونظرتتبصر،أعضائيوجميعتبصر،والرجل

وجهيعلىالرقادأنفعلمت،الذاتفيسرىالذيالنظرذلكتحجبلا

الحالةبمثابةوصرتوانقطعساعةعليالأمراستمرثمسواء،حدعلىوالقيام

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالهممنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)"الوأعليهاكنتالتيالأولى

الثهصلوات-والأنبياءالرسلجميع!فرأيت:الجيليالكريمعبدوقال

وملائكة،والمقربين،العالينوالملائكةوالأولياء-أجمعينعليهموسلامه

الأمورحقائقعنوكشفتجميعها،الموجوداتروحانيةورأيتالتسخير،

نأالكونيسعلاإلهيةبعلوموتحققتالأبد،إلىالأزلمنعليههيماعلى

.(2)"فيهنذكرها

مصدرأعلىبل،والعلمالتلقيمصدرهووالوجدوالذوقالكشف-2

عندهم:طرقهوبيان،لذلك

يعلمهالاوالحديثالقرآنفيمعانلهيكشفالصوفيأنالصوفيةزعم

ينقلونهاالتيوالآثاروالقراطيسالظاهربعلماءسموهمالذينالشريعةعلماء

وشمألونهأحيانأ،ومنامآأحيانأ،يقظة!ووبالرسولفيلتقونهموأما،الموتىعن

.العلومهذهمنهويستفيدون

الخضرعننأخذهاوالسنةالكتابفيليستعلومألناإنفقالوا:ترقواثم

فموسى،الشريعةبهذهالأولياءيمدالذيوهو،الباطنشريعةعلىهوالذي

يجوزباطنةشريعةعلفهوالخضروأما،ظاهرةشريعةعلىوالأنبياءومحمد

حملهملمنالسفينةوكسر،ذنببغيرالغلامقتلفقدالظاهر،فييجوزلامافيها

الظاهرأهلينكرههذاومثل،إليهمأساءلمنمنهإحسانأالجداروبنى،نوالبغير

.(1-ه41)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(97)عوالأوائلالأواخرمعرفةفيالكاملالإنسالن(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةاث!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ونتعلمبنايلتقيوهوالخضرشريعةعلىالباطنفيونحن،موسىأنكرهكما

لجهلهم.الظاهرأهلينكرهاخاصةعلومأمف

ققكمنالعلومهذهتلقواأنهمفيزعمونالكذبهذافييترقونوتارة

الوحي.ملكمنعلومه!محمدتلقىكماالإلهام

وأنها،وساطةوبلارأسأاللهمنعلومهمتلقواأنهميزعمونوأخرى

بأرواحهم،الأزلفيالأمرمطالعونوأنهمرأسأ،اللهمننفوسهمفيانطبعت

بغيربأرواحهمكذلكيرونه،الحالعليهيكونكمايرونهالأبدفيوالأمر

تحتها.وماوالأرضفوقهاوماالسماواتتصلهمتهموأن،وساطة

الصحابة،درجةعنرفعتهموالوجدوالذوقالكشففيدرجتهم-3

ذلك:منأعلىبلالأنبياء،درجةإلىوأوصلتهم

المقطعةالحروفأسراريعلمونأنهمفزعمواكشفهمدائرةالمتصوفةوشح

ويجتمعونحقيقتها،علىيروونهاالأنبياءوقصص،الكشفبطريقالقرآنمن

كثيرةفوائدفيفيدون،منهمكانوماقصصهمتفاصيلعنويسألونهمبالأنبياء

دائمأوإياهمافهموالنارالجنةوأما،القرآنفيفعلأمنهاموجودهومماأعلى

عليهاأحدهمبصقلوالنارلأن؟عيونهممنأصلأساقطتانهمابل،العينرأي

شركإليهافالنظرالجنةوأما،-منهموغيرهيزيدأبوقالكما-لأطفأها

الأنبياءوقفبحرأخضنا:قائلهمقالحتى،فقطاللهإلىينظرونلأنهموكفر،

الأنبياء.لدىمماوتحقيقأمعرفةأعظمنفسهفجعل،بساحله

هميعلمونهاالتيهيالحقةالصحيحةالقرآنمعانيأنالصوفيةزعم-4

والوجد:والذوقالكشفطريقعن
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!كجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والوجد-والذوقالكشفطريقعن-بزعمهمعرفواأنهمالمتصوفةادعى

العصور،مرعلالأمةوعلماء!ووالنبيأصحابيعرفهاالتيغيرمعانيللقرآن

كثيرةعلومأفيهوأنأخرىمعانيللقرآنكشفهمطريقعنهماكتشفواوأنهم

.(1)غيرهميعلمهالاجدأ

نإ-التاليالمطلبفينماذجهاستأتيالأخيرةالثلاثةالعناصروهذه

.-للهاءشا

!ح!!!!6!ص!

.(481-471)رعوالسنةالكتابضوءفيالصوفيالفكرانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثانيالمطلب

والذلهقوالوجدبالكشفوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

والخضر!ضوالأنبياء!وووالني-سبحانه-اللهعنالتلقيدعوى

والوجدبالكشفوالبدعةالأهواءأهلعليهيستدذماأهئمالأمرهذايعذ

ومنها:،وأغراضهمأهدافهمكلتحقيقإلىيتوضلونبذلكإنهمإذ؟والذوق

ورسوله.اللهأحبهماهوعليههمماأنإثبات

جميعأ.والرسلللأنبياءموافقونعليههمفيماأنهم

والأباطيل.الخرافاتمنبهيأتونماكلشرعيةيثبتونبذلكأنهم

مايعلمولم،إليهوصلواماإلىيصللمبأنهلهممعارضأقيدفع

لهم.التسليمأوالسكوتإلالهفليس،علموه

.وأحباؤهالثهأولياءأنهمبإيهامهمأتباعهمعلىالمطلقةالسيطرة

بعد-الكتابهذافيالناظرمنألتمس"ثم:الجيليالكريمعبديقول

سنةأوالثهبكتابمؤيدوهوإلاالكتابهذافيشيئأوضعتماأنيأعلمهأن

فليعلموالسنةالكتاببخلافكلاميفيشيءلهلاحإذاأنه-!ووالثهرسول

لأجله،الكلاموضعتالذيمراديحيثمنلامفهومهحيثمنذلكأن

ويحصل،بمعرفتهعليهتعالىاللهيفتحأنإلىالتسليممعبهالعملعنفليتوقف

نبيه.سنةأوتعالىاللهكتابمنذلكشاهدله
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ذلك،معرفةإلىالوصوليحرملاأنالإنكار:وتركهناالتسليموفائدة

سبيلولامنكرأ،دامماإليهالوصولحرمهذاعلمنامنشيئآأنكرمنفإن

أولبالإنكارمطلقأذلكإلىالوصولحرمانعليهويخشىبل،ذلكغيرإلى

والتسليم.الإيمانإلالهطريقولا،وهلة

لامالأجللا،ضلالةفهووالسنةالكتابيؤيدهلاعلمكلأنواعلم

ولكن،والسنةبالكتابمؤيدأنفسهفيالعلميكونفقد،يؤيدهمالهأنتتجد

محلهمنبهمتكلهتتناولهأنتستطيعفلن،فهمهمنمنعتكاستعدادكقلة

بهالعملوعدمالتسليمهذا:فيفالطريق،والسنةبالكتابمؤيدغيرأنهفتظن

.(1)"إليهبيدكاللهيأخذأنإلىإنكارغيرمن

علىوالذوقوالوجدبالكشفالقوماستدلالاتمننماذجوهذه

والخضر:!شلأنبياءوا!ىوالنبي-سبحانه-اللهعنالتلفي

:-سبحانه-اللهعنالتلفيأولأ:

العربيبنالدينمحعيالشيخأرسلهارسالةرأيت"وقد:الشعرانيقال-1

درجتهنقصفيهالهيبينالتفسير،صاحبالرازيالدينفخرللشيخ!ت

إليهمانتهتالذينالعلماءفيمذكورالرازيالدينفخروالشيخهذا،العلمفي

نأ!اياكالثهوفقناأخييااعلمجملتها:من،العلومعلىالاطلاعفيالرياسة

واسطةبلا!اللهعنعلمهيكونحتىالعلممقامفيعندنايكمللاالرجل

الأخذعنبرحفماشيخأونقلمنمستفادأعلمهكانمنفإنشيخ،أونقلمن

.(21-11)صالكاملالإنسان(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

معرفةفيعمرهقطعومن،!اللهأهلعندمعلولوذلك،المحدثاتعن

بالمحدثاتالمتعلقةالعلوملأن،!ربهمنحظهفاتهوتفاصيلهاالمحدثات

يدعلىسلكتأخيياأنكولوحقيقتها،إلىيبلغولافيهاعمرهالرجليفني

عنهفتأخذ،تعالىالحقشهودحضرةإلىلأوصلك!الثهأهلمنشيخ

سهرولانصبولاتعبغيرمنالصحيحالإلهامطريقمنبالأمورالعلم

نظرعنلاوشهود،كشفعنكانماإلاعلمفلاا!لآ،الخضرأخذهكما

يقول!تالبسطامييزيدأبوالكاملالشيخوكان،وتخمينوظنوفكر

علمناوأخذناميت،عنميتأالرسومعلماءمنعلمكمأخذتم:عصرهلعلماء

.(1)"يموتلاالذيالحيعن

منمشاهداتهبعضفييزيدأبارأىأنهمعاذبنيحيىعن"ويحكى-2

معأخمصيهرافعا،قدميهصدورعلىمستوفزأالفجرطلوعإلىالعشاءصلاةبعد

ثم:قال،يطرفلابعينيهشاخصا،صدرهعلىبذقنهضاربا،الأرضعنعقبيه

المشيفأعطيتهمطلبوكقوماإناللهم:فقالقعدثمفأطاله،السحرعندسجد

قوماوإنذلك،منبكأعوذ!اني،بذلكفرضواالهواءفيوالمشيالماءعلى

وإنذلك،منبكأعوذوإني،بذلكفرضواالأرضطئيفأعطيتهمطلبوك

ذلك.منبكأعوذ!اني،بذلكفرضواالأرضكنوزفأعطيتهمطلبوكقوما

يحى؟،:فقالفرآنيالتفتثمالأولياء،كراماتمنمقاماوعشريننيفاعدحتى

فسكت،حين،منذقلت:ههنا؟،أنتمتىمنذ:فقال،سيدييانعمقلت:

الفلكفيأدخقنيلك،يصلحبماأحدثك:فقالبشيء،حدثني،سيدييا:فقلت

.(1/11)للشعرانيالكبرىالطبقات(1)
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جك!نمنقضفيةش!لاأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

ثم،الثرىإلىتحتهاوماالأرضينوأرانيالسفليالملكوتفيفدورنيالأسفل

إلىالجنانمنفيهاماوأرانيالسمواتفيبيفطوفالعلويالفلكفيأدخلني

فقلت:،لكأهبهحتىرأيتشيءأيسلني:فقاليديهبينأوقفنيثم،العرش

تعبدنيحقا،عبديأنت:فقال،إياهفأسألكأستحسنتهشيئارأيتما،سيدييا

ذلكفهالني:يحيىقالأشياء،فذكرولأفعلن،بكلأفعلنصدقا،لأجلي

قالوقدبهالمعرفةسألتهلايتم،سيدييا:فقلتمنه،وعجبتبهوامتلأت

،!ويلكاسكت:وقالصيحةبيفصاح:قالشئت؟،ماسلني:الملوكملكلك

.(؟)"سواهيعرفهأنأحبلاحتىمنيعليهيخزث

يدنيهفكان،ببعفالمريدينمعجباكانالنخشبيترابأباأن"وحكي-3

يوما:ترابأبولهفقال،ومواجدتهبعبادتهمشغولوالمريدبمصالحهويقوم

قوله:منترابأبوعليهأكثرفلما،مشغولعنهإني:فقاليزيد،أبارأيتلو

قديزيد؟،بأبيأصنعما!ويحك:فقالالمريدوجدهاجيزيد؟أبارأيتلو

أملكولمطبعيفهاج:ترابأبوقاليزيد،أبىعنفأغنانيتعالىالثهرأيت

أنفعكانواحدةمرةيزيدأبارأيتلو،؟!بالتهتغتر،!ويلك:فقلتنفسي

وكيف:فقالوأنكرهقولهمنالفتىفبهت:قال،مرةسبعينالثهترىأنمنلك

مقدارك،علىلكفيظهرعندكتعالىاللهترىأما،!ويلك:لهقالذلك؟،

.(2)"قلتمافعرف،؟مقدارهعلىلهظهرقداللهعنديزيدأباوترى

.(4/356)الدينعلومإحياء(1)

.(4/653)السابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ومنامأ:يقظةعووالنبيعنالتلقيثانيأ:

،المنامفي!ىالنبيرؤيةيدعونالصوفيةأنسابيى)1(موضعفيتقدم

ذلك:نماذجومنأيضأ،يقظة!ررؤيتهاذعوابل،بذلكيكتفوالملكنهم

اليمنببلادجماعةثمأنالشناويمحمدالشيخ"أخبرني:الشرانيقال-1

بذلك،المريدفيلقنون!ص،اللهرسولعلىوالسلامالصلاةبتلقينسندلهم

يجتمعيصيرحتىمنهايكثريزالفلا!كل!نوو،اللهرسولعلىبالصلاةويشغلونه

منشيخهالمريديسألكماوقائعهعنويسألهومشافهةيقظة!ووبالنبي

الأشياخجميععنويستغنيقلائلأيامفيبذلكيترقىمريدهموأن،الصوفية

.(2)"هغبتربيته

بهذهصافحتما"والثه:الشاذليشيخهعنالمرسيالعباسأبووقال-2

.(3)"!الثهرسولإلااليد

حش:الأنبياءعنالتلقيثالثأ:

،والمشاهداتالمكاشفاتتبتدئالطريقةأول"ومن:الغزاليقال-1

أصواتأ،ويسمعونالأنبياء،وأرواحالملائكةيشاهدونيقظتهمفيأنهمحتى

.(4)"دئاوفمنهمويقتبسون

الباديةفيرأىأنهأدهمبنإبراهيمعنالقشيريالقاسمأبووذكر-2

السابق.المبحثمنالثانيالمطلبمنالثامنالمسلكانظر:(1)

.(1/32)القدسيةلأنوارا(2)

.(95)صالمننلطائف(3)

.(05)صالضلالمنالمنقذ(4)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

"إنما:لهفقالالمميلأالخضرفرأى،بعدهبهفدعا،الأعظمالثهاسمعفمهرجلأ

.(1)"الأعظماللهاستمداوليأخيعفمك

الخضر:عنالتلفيرابعأ:

عليهأجمعتقدالخضربقاءأن"واعلم:السكندرياللهعطاءابنقال-1

إلىذلكواشتهر،عنهوالأخذلقاؤهعصبركلأولياءعنوتواتر،الطائفةهذه

.(2)"جحدهيمكنلاالذيالتواترحدإلىالأمربلغأن

منرأيتهمابأعجبحدثناالخواع:لإبراهيمقالبعضهمأنوحكي-2

علييفسدأنفخفت،الصحبةفسألنيالخضر،!لقينيلهم:فقالأسفار؟،

.(3)"ففارقتهإليهبسكونيتوكلي

سيديبهاليأوصىالتيالأمانةلبست"منذ:الدباغالعزيزعبدوقال-3

الخالصة،العبوديةإلىالتشوفقلبيفيالثهألقىليقالماوفهمتالفشتاليالعربي

ويشيرونالناسيشيخهبأحدسمعتفما،البحثغايةعنهاأبحثفجعلت

يضيقمدةأورادهعلىودمتشيختهفإذا،وشيختهإليهذهبتإلابالولايةإليه

مامثلمعهليفيقعفأشيخهغيرهإلىأذهبثمفأتركه،زيادةأرىولاصدري

متحيرافبقيت،ذلكمثلليفوقعغيرهماإلىأذهبثمفأتركه،الأولمنوقع

فيجمعةليلةكلأبيتوكنت،وعشرينإحدىسنةإلىتسعسنةمنأمريفي

يبيتمنمعالبردةأقرأوكنتحرزهم،بنعليسيديالصالحالوليضريح

.(64)صالقشيريةالرسالة(1)

.(81عر)المننلطائف(2)

.(042)صالقشيريةالرسالة(3)
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نقضفيالهم!نةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

كالعادةالجمعةليلةطلعتليلةذاتكانفلما،جمعةليلةكلنختمهاحتىبه

تحتجالسارجلافوجدتالروضةمنخرجتثموختمناها،البردةفقرأنا

بأمورويكاشفنييكلمنيفجعل،الروضةباببقربالتيالمحررةالسدرة

أعطني،سيدييا:فقلت،!بالتهالعارفينالأولياءمنأنهفعلمت،باطنيفي

فيعليهألحفجعلتأخر،أمورفيعنييتغافلفجعلالذكر،ولقتيالورد

أتركلاحتىالصحيحالعزممنييستخرجأنومقصوده،يمتنعوهوالطلب

الصومعةفيالغباروظهرالفجرطلعأنإلىكذلكمعهأزلفلم،منهأسمعما

اللهعهدفأعطيف،تتركهلاأنكاللهعهدتعطينيحتىالوردأعطيكلا:فقال

قبله،شيختمنأورادمثليعطينيأنهأظنوكنت:قال،أتركهلاأنيوميثاقه

بنمحمدسيدنابجاهرثيااللهم:آلافسبعةيومكلاذكر:لييقولبهفإذا

،الآخرةقبلالدنيافياللهعبدبنمحمدسيدناوبينبينياجمع!عاللهعبد

فقالى،الروضةقيمالهواريمحمدبنعمرسيديعلينافخلطقمنا،ثم:قال

سيديهوعمر:سيديفقالخيرا،بهأوصيكهذافيأنشأثمالرجلذلكله

أتدري:الآخرةإلىوانتقالهروحهخروجعندعمرسيديليفقال:قال،سيدييا

:فقال،سيدييالا:فقلت،؟المحررةالسدرةعندالذكرلقنكالذيالرجلمن

:قالعمر،سيديليقالماعلمتعلياللهفتحفلماالسلأ،الخضرسيدناهو

الليل،جاءحتىكملففماالأولاليومفيعليفثقلالذكر،ذلكعلىفبقيت

عندأكملهكنتحتىمعهتصطحبوذاتيفشيئاشيئاعلييخفجعلثم

الخفةفيزادثم،الضحىعندأكملهكنتحتىعلييخفجعلثم،الزوال

.(؟)"الشمسطلوععندأكملهصرتحتى

.(18)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)
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جم!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمسلك

أهلهاإلايفهمهالاغامضةعباراتوالذوقوالوجدالكشفتضمين

:والذوقوالوجدبالكشفاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهليسلكهمما

معهمكانمنإلامنهاالمنزىويدركيفهمهالاوعبارالمحبكلماقيفيهيدرجواأن

منها:أمور،عدةنفوسهمفييغرسواأنهوبذلكمرادهموكأن،طريقتهمعلى

هوبل،للعقلولاللنقليخضعلا(التصوف)طريقالطريقهذاأن-

معانيهفتكون،والذوقوالوجدالكشفحالفيإياهاللهيلهمهممابحسب

هم.يبينونهاالتيومعانيهاالغامضةالألفاظتلكمنيذكرونهمابحسب

وصلفقدوالذوقوالوجدالكشفحالفيالكلماتبهذهنطقمنأن-

دونه.أوسواهعخنبهاتفزدقدعلئةمراتبإلى

عليهم؟السلوكأخذوقصربهموتقييدهمبشيوخهمالمريدينربط-

منهم.يتلقونهماخلالمنإلاالغامضةالعباراتتلكيفهموالنلأنهم

والعباراتالألفاظتلكسمعفمنومريديهم،طائفتهمعلىعلومهمقصر-

يفهمها.لمغيرهممنالغامضة

فهمماأنهفيزعمون،عليهمالرذأونقدهمأرادمنكلعلىالاحتيال-

تقديسأهلحالذلكفيوحالهم،الصحيحالمعنىإلاأرادواماوأنهم،كلامهم

علىصحيحةألفاظأاستعملواأوأنفسهمعندمنألفاظأابتدعواالذينالعقل

.(1)مهبخاصةاصطلاحالمحب

.(631)صالتصوففيدراساتوانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نماث!ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

الأدلةوذكرلهوالتقعيدالمسلكهذاتقريرالصوفيةقواعدتضمنتوقد

ذلك:ومن،عليه

أهله.لغيرالعلم!بذل-1

فيويضعهقدرهحقيقدرهإذله،تأهللمنبذلهبلزومتقفيالشيءأهلية

علىلهحاملايكونأو-الغالبوهو-يضيعهفقدبأهلليسومن،محله

أهله:لغيرعلمهمبذلفيالصوفيةاختلفثمومن،-النادروهو-نوعهطلب

.وغيرهالثوريمذهبوهو،لأهلهلاإيبذللا:قائلفمن

غيرإلىيصلأنمنجانباأحمىوالعلم،أهلهولغيرلأهلهيبذل:قائلومن

.(1)ا3هثلةخزالجنيدمذهبوهو،أهله

عقولهم.قدرعلالناس"مخاطبة-2

عمومهفيغيرهمنبأولىالتصوففليس،ويعميخصماعلمكلفي

عمومأكل،منبالمعاملاتالمتعلقةالثهأحكامبذليلزمبلوخصوصه،

يسألك:خةلثهللجنيدوقيل،...قائلهقدرعلىلاقابلهحسبعلىذلكوراءوما

:فقالهذا؟تجيبمابخلافهذافتجيب،الواحدةالمسألةعنالرجلان

.(2)"(السائلقدرعلى)الجواب

عمنها.بالخاالتعلقمنالعواموحمايةالصوفيةعلومعلى!الغيرة-3

ذلكومن،عمومهعنالحكمبتخصيصيقضيالواقعفيالنسباعتبار

.(28)ص(51:)القاعدةلزروقالتصوفقواعد(1)

.(03)ص(71:)القاعدةالسابقالمصدر(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

بماالتعلقمنالعوامعقولوحمايةالإنكار،منالقومعلومعلىالغيرةوجود

منها،يخصماكثرةمعهذالتخصيصها.القصدوجودعلىحاملمنهايخص

يذكلوأعط.فافهم،ذلكغيرأودعوىأووعملا،علمافيهالغلطومداخل

والحقائقللعابدينوالفوائدللمريدينوالأحوالللعامةفالأعمال.حقهحكم

آكل،لهأنتماإلالكوليسالمستمعينلعائلةقوتوالعباراتللعارفين

.(1)"فافهم

.التصوفعلمتحصيل!كيفية-4

نأثبتوقد،لتحصيلهأقربمظانهمنوقصدهوجههمنالشيءطلب

الطلب،بمعتادتناللا،اختصاصيةومواهب،إلهيةمنحالصوفيةعلومدقائق

ثلاثة:وهو،ذلكوجهمراعاةفلزم

الاستطاعة.قدرعلمبماالعملأولها:

الهمة.قدرعلىالفتحفياللهإلىاللجأ:الثاني

الفهمليجريالسنةلأصلالرجوعحالالمعانيفيالنظرإطلاق:الثالث

.(2)"الفتحويتيسرالخطأوينتفي

.العبارةتحتملهولاالإشارةتتناولهماالتصوفعلم"من-5

تفيدهوما،...بهأتىفيمامنابهنابمنأو،الشارععنبتعلمإلاعلملا

هوثم،العقولويوسعالصدورويشرحالأصوليوافقفهمهوإنماالتقوى

.(23)ص(91:لقاعدةا)التصوفقواعد(1)

.(63)ع(32:لقاعدةا)لسابقالمصدرا(2)
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نقضفيالهممنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

،العبارةدائرةتحتيدخللاماومنه،الأحكامدائرةتحتيدخللمامنقسم

إليهأشارت!انالضمائر،تفهمهلاماومنه.الإشارةتتناولهمماكانوإن

.(1)"متلقيهعندوتحقيقهمشاهدهعندوضوحهمع،الحقائق

المعاني"يشهدون:فقالالسماععندالصوفيةوجدعنرويموسئل

ثم،الفرحمنبذلكفيتنعمونإلمن،إلمن:إليهمفتشيرغيرهمعنتعزبالتي

منومنهم،ثيابهيخرقمنفمنهمبكاء،الفرحذلكفيعودالحجابيقطع

.(2)"قدرهعلىإنسانكل،يبكيمنومنهم،يصيح

الشبلي:وأنشد

ربوىسماويشينيعلملهنفادلاعلمالتصوف"علم

.(3)"الخصوصيوالصنعالجزالةأهليعرفهاللأربابئدالفوافيه

ولكل،متفاوتةأحوالوبينهما،ونهايةبدءمقاملكل"ثم:الكلاباذيوقال

نفيماكلوليس،ونفيإثباتمقامكلومع،إشارةحالكلوإلى،علممقام

كماوهو،دونهفيمامثبتاكانفيهأثبتماكلولا،قبلهفيمامنفياكانمقامفي

الأمانةإيمانفنفى،(4)"هلأمانةلالمنإيمان"لا:قالأنهحروالنبيعنروي

وأ،الأمانةمقامحلواقدكانواإذ؟ذلكأدركواوالمخاطبونالعقد،إيمانلا

.(63)ص(52:عدةلقاا)التصوفقواعد(1)

.(531)صالقشيريةالرسالة(2)

.(06)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(3)

صحيحفيالألبافيوصححه،(60412)رقم(3/135)المسندفيأحمدالإمامأخرجه(4)

.(3/88)والترهيبالترغيب
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبا!لصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

لهم.فصرحأحوالهمعلىمشرفاالممحلأوكان،فوقهماإلىجاوزوه

وأثبت،فيهفنفىمقامعنوعبر،السامعينأحوالعلىيشرفلممنفأما

مثبتاالقائلنفاهالذيوكان،المقامذلكيحللممنالسامعينفييكونأنجاز

وأقائلهفخطأ،العلمأثبتهمانفىأنهالسامعوهمإلىفيسبق،السامعمقامفي

.كفرهوربما،بدعه

علومها،فيألفاظعلىالطائفةهذهاصطلحت،كذلكالأمركانفلما

يحللمالذيالسامععلىوخفي،صاحبهفأدركهبها،ورمزوابينهمتعارفوها

بقصورعليهافيحكمنفسهإلىويرجعفيقبلهبالقائلظنهيحسنأنفإما،مقامه

منلهأسلموهذا،الهذيانإلىوينسبهقائلهفيهؤلعرربهظنهيسوءأوعنه،فهمه

.وإنكارهحقرد

المتصوفة-أيها-بالكمماعطاء:بنالعباسلأبيالمتكلمينبعضقال

هلالمعتادإ،اللسانعنوخرجتم،السامعينعلىبهاأغربتمألفاظااشتققتمقد

فعلناما:العباسأبوفقال،؟المذهبلعؤارسترأو،للتمويهطلبإلاهذا

طائفتنا")1(.غيريشربهاكيلاعلينا،لعزته؟عليهلغيرتناإلاذلك

الصوفيةكتبمنكتابأفيإلىالرجوعيمكن:المسلكهذاعلىوللتدليل

لاجدآكثيرةعباراتفيهاالقارئفسيجد،(وأخبارهموقصصهم)قواعدهم

معانيبيانفييؤلفواأنبأعيانهمحداممايفهمها،أومعانيهايتصورأنلهيمكن

فيوالقشيري،()اللمع:فيالطوسيأمثالفعلكما،والعباراتالألفاظتلك

لأحديمكنلاثم،(التصوفأهللمذهب)التعرف:فيوالكلاباذي،رسالته

.(61-06عر)التصوفأهللمذهبالتعرف(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

فيأئفتالتيالقواميستلكإلىبالرجوعإلاكلامهميفهمأنالطائفةغيرمن

.مجلداتثلاثةفيطبعالذي(الصوفي)المعجم:ومنها،وعباراتهممصطلحاتهم

أهلمنالقادرعبد"كان:فقالالسمعانيذكرهما:الوقائعأغربومن

دائمالذكر،كثيرخير،دتنصالحفقيه،عصرهفيوشيخهمالحنابلةإمامجيلان

وكان،الدباسحماداالشيخوصحبالمخرمي،علىتفقه،الدمعةسريعالفكر،

أصحابه،بينوقعدفخرج،لزيارتهمضيناله،بنيتمدرسةفيالأزجببابيسكن

أصحابهأنذا:منوأعجبشيئا،منهفهمتمادرسافألقى،القرآنوختموا

.(1)"وعبارتهبكلامهلإلفهمفهموافلعلهم،الدرسوأعادواقاموا

وهب(وابنورويموالنوري)الجنيدالصوفيةأساطينمنأربعةواجتمع

أثرولامنهمأحديتحركفلموأكثرهالليلبعضفمضى،سماعفيوغيرهم

أرىولاقزآيمزالسماعهذا،القاسمأباياللجنيد:النوريفقال،القولفيه

قرتمزمخت!ب!هابئيذيرؤجمىآتجالؤترى!،الحسينأبايا:الجنيدفقال،!يظهروجدأ

بلغتما:النوريفقال،؟عليكأثرماالحسينأبايافأنت،!88النمل:9(آلمثحاب

دونبالإشارةالرمز:فقال،؟فيهمقامكوماالجنيد:فقال،السماعفيمقامي

حضرمنجميعفقام،بيديهوصفقوثبثم،الإيضاحدونوالكناية،الإفصاح

.(2)ساعةبقيامه

.(02/144)النبلاءأعلامسير(1)

.(11)صالملقنلابنالأولياءطبقات(2)
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جم!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الضالثالمسلك

والفضائلالأدلةوالذوقوالوجدالكشفتضمين

صحتهاتثبتالتيوالمزايا

الكشففيقصصهمفييديىجواأنعلىوالبدعةالأهواءأهليحرص

نأيستطيعونماوالفضائلوالمزاياالأدلةمنوالذوقالوجدفيوأحوالهم

.والذوقوالوجدالكشفأصلصحةعلىبعدفيمابهيستدلوا

ذلك:منذكروهفمما

نفسه:الكشففيوالخطأالخلللمعرفةالسبيلهوالكشف-1

رسولرؤيةعن"انقطعت:الشافليالمواهبأبيشيخهعنالشعرانيقال

عندفبيشفعشيخيإلىبقلبيفتوجهت،بذلكغمليفحصلمدة،!كضووالله

،أرهفلمفنظرتأنا،ها:فقال!ى،الثهرسولعندهفحضر!رو،الثهرسول

الظلمة،عليهغلبت،!الثهسبحان:والسلامالصلاةعليهفقال،رأيتهما:فقلت

إدحاضفيجدالوبينهمبينيووقع،الفقهفيجماعةبقراءةاشتغلتقدوكنت

الفقه،اللهرسوليا:فقلتفرأيته،بالفقهالاشتغالفتركتبعفالعلماء،حجج

.(؟)"الأئمةبينأدبإلىيحتاجولكن،بل:قال،!شريعتكمن

:!الكشفصحةلمعرفةالسبيلهوالكشف-2

والمعارفالعلومجميعالثهوهبني:مريديهلأحدالخرقانيالحسنأبوقال

.(1/387)الكبرىالطبقات(1)
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نقضفيالهمنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

نإثم،مريدهيصذقهفلم!وو.الثهرسولعلىالحديثوقرأتأضيآ،كونيمع

.(1)الرجلصدق،الرجلصدق:يقولوسمعهالمنامفي!ووالنبيرأىالمريد

الشفاء:أسبابمنالوجدحالة-3

يمنعهوالدهوكان،حدثفصحبه،أصبهانعثمانبنعمرودخلإنهقيل

إلىالحدثفنظرقؤال،مععمروعليهفدخل،الصبيفمرض،صحبتهمن

:فقالشيئأ،يقوللهقل:وقالعمرو،

فأعودعبدكمويمرض،منكمعائديعدنيفلممرضتليما

:فقال،دتهبحبكزدنى:للقوالوقالوقعد،فراشهعلىالحدثفتمطى

شديدعليعبدكموصدودصدودكمعليمرضيمنوأشد

عهودأقولبماعليولكمبغيركمالفؤادعلقلاأقسمت

.(2)معهموخرنخ!،قامحتىالبزبهفزاد

الكشف:صحةعلىالوجدبحالالاستدلال-4

ترىألا،الحقمنمكاشفاتالوجدإنأيضأ:قيل"وقد:الطوسيقال

.(3)"والشهيقالزفيرمنهويظهرفيتحركساكنأيكونأحدهمأن

اللهيرىأنهادعىشخصله"رفعأنهالجيليبكرأبيعنالشعرانيوذكر

عنونهاهفانتهره.نعم:فقال.؟عنكيقولونماأحق:فقال،رأسهبعيني!

.(151)صالتصوففيدراساتعننقلأ(277)صللعطارالأولياءتذكرة(1)

.(58)صالأولياءطبقات(2)

.(375)صاللمع(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،؟مبطلأمهذاأمحق:للشيخفقيل،إليهيعودلاأنعليهوأخذ،القولهذا

خرقثم،الجمالنورببصيرتهشهدأنهوذلك،عليهملئسمحقهذا:فقال

بنورشعاعهايتصلوبصيرته،ببصيرتهبصرهفرأىلمعةبصرهإلىبصيرتهمن

فقطببصيرتهبصرهرأى!انما،ببصيرتهشهدهمارأىبصرهأنفظن،شهوده

.(1)"يدريلاوهو

رح!!!!اكع

.(1/182)للشعرانيالكبرىالطبقات(1)
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نقضفيالسنة!هلحم!نم*ول:الباب

والبدعةأهل*هواءعند*ستدلالحم!نم

الرابعالمسلك

الولايةعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال

الطريقةوصحةاللدنيوالعلموالعصمة

بالكشفاستدلالهمفيالصوفيةمنوالبدعةالأهواءأهلبهاهتئممما

الذنوبمنوعصمتها،أنفسهمولايةمنيذعونهمايثبتواأن:والذوقوالوجد

الطرقسلوكدونإياهاألهمهمالثهأنيدعونالتيعلومهموصحةوالخطايا،

،-اللدنيبالعلميسقونهماوهو-العلمطلبفيالمسلمينكافةيعرفهاالتي

والمعرفة.اللهإلىالوصولفيطريقهموصحة

علىوأئمتهمالصوفيةمشايخعكليحرالتيهيالأربعةالأموروهذه

كلامهلكانابتداءنفسهإلىذلكنسبواحدأقيأنولو،أنفسهمإلىإضافتها

الصوفيةحالعليهممافائدةإلمااستفادوالكنهم،وجنونوهوسهراءمحض

يدذمايضفنونهافأخذوا،والذوقوالوجدالكشفتقديستجاهوموقفهم

وأالولايةمنبعامةالصوفيةالطريقةإلىأوأنفسهمإلىنسبتهيريدونماعلى

الطريقة.صحةأواللدنيالعلمأوالعصمة

المناميةللرؤىتقديسهممناستفادتهمبيانالسابقالمبحثفيسبقوقد

بعلؤلهتشهدمناماتأومنامآلنفسهيدعيصارأكثرهمأنجهةمن،ذلكفي

الخلق.بينالمكانةورفعةالتصوففيالكعب

قصصألأنفسهمالصوفيةأئمةافتعلفقدهنا،بهقامواماهوعيفوهذا

لانخدعالسامعسمعهلومافيهايسزبواأنعلىحرصواوحوادثومواقف
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ج!نمنقضفيالسنةأهلح!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الذين!الغيبعلىالمطقعينالمعصومينالثهأولياءمنأنهموظنبهم

طريقتهم.وعن

ذلك:ومن

يزيدأبيدعوىمنالمطلبهذامنالأولالمسلكفيذكرهسبقما-1

يأتي:بماخقحهالثهأننفسهعنالبسطامي

.والأرضالسماءملكوتعلىأطلعه.

واسطة.دونمشافهةخاطبه.

حقا".عبدي"أنت:لهبقولهعليهثناؤه.

صدقا".لأجلي"تعبدني:لهبقولهطريقتهبصحةلهشهادته.

بسبب"!ووالنبيرؤيةعقانقطعتأنهمنالشافليالمواهبأبوذكرهما-2

.(1)هبواشتغالهالفقهكتبفيقراءته

العلومجميعوهبهالثهأنمنمريديهلأحدالخرقانيالحسنأبوذكرهوما

.(2)أيفأكونهمعوالمعارف

المزعومتين:القصتينهاتينيسمعلمنيوحيمما

عنه.والتنفيرطلبهعنوالإعراضالعلمتركمنالصوفيةعليهمابصحة.

اللدني.العلمفيودرجتهماالرجلينهذينوبفضل.

.(1/387)للشعرانيالكبرىالطبقاتانظر:(1)

.(151)صالتصوففيدراساتعننقلأ(277)صللعطارالأولياءتذكرةانظر:(2)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

العزيزعبدسيديكلاممن)الإبريز:كتابهالمباركبنأحمدبهملأما-3

عبدسيدهإليهاوصلالتيالرفيعةالدرجةعلىبهاقمماستدلمن(الدباغ

والشكرالحمدولهعلياللهمنلما"فإنه:مقدمتهفيقالأنبعد،الدباغالعزيز

الزاهر،العرفاننجمالباهر،الصوفي،الحافلالغوث،الكاملالوليبمعرفة

والأنوار،القدسيةوالحقائق،السنيةوالعبارات،العليةالإشاراتصاحب

خفاءبعدالطريقةمعالممنشئ،العرشيةوالهمم،الربانيةوالأسرار،المحمدية

الوجيه،الحسيبالشريفأنوارها،خبوبعدالحقائقعلومومبديآثارها،

الطيبتينوالسلالتين،والروحيةالجسميةالطاهرتينالنسبتينذي،النسيب

العلويالمحمدي،والملكوتيةالملكيةالكريمتينوالولايتين،والغيبيةالشاهدية

ومولاناوسيدناشيخنا،العارفينلواءوحامل،السالكينقطب،الحسني

مسعود.ومولاناسيدناابنالعزيزعبد

وقادني،وبهرنيغمرنيماولطائفهوشمائلهومعارفهعلومهمنفشاهدت

وأسرني.بكليتي

محمدومولاناسيدناالشهودوعلمالوجودسيدجانبفيمنهوسمعت

نشأتمنذسمعييطرقلمما،الكريموجاهه،العظيمبقدرهالمعرفةمن!ر

أثناءتعالىاللهشاءإنبعضهوسترى،ديوانفيمسطورارأيتهولا،إنسانمن

.الحسابيومبهأولاهمبهالناسوأعرف،الكتاب

ماأسمائهوعظيمصفاتهوعليتعالىبالتهالمعرفةمنمنهسمعتوكذا

.الخلاقالملكبعطيةإلايدركولا،يطاقولايكيفلا
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!كلجنقضفيالسنةأهلمندكج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

عليهم-الكرامورسلهتعالىاللهبأنبياءالمعرفةمنمفسمعتوكذا

زمانه،فينبيكلمعكانكأنهبهتخصهما-السلاموأزكىالصلاةأففل

وأوانه.عصرهأهلومن

أجناسهمواختلاف،الكرامبالملائكةالمعرفةمنمنهسمعتوكذا

ذلك،علمإلىيبلغونلاالبشرأنأحسبكنتما،العظاممراتبهموتفاوت

هنالك.ماإلىيتخطونولا

السالفةالنبويةوالشرائعالسماويةبالكتبالمعرفةمنمنهسمعتوكذا

العارفينسيدبأنهسمعتهإذاوتجزمتقطعماوالنهارالليلالمتقادمةالأعصار

أجمعين.زمانهأهلأولياء!امام

ونشرحشرمنفيهماوجميعالاخرباليومالمعرفةمنمفسمعتوكذا

،وعيانشهودعنيتكلمأنهسمعتهإذاتعرفماباهرونعيموميزانوصراط

لجنابهوانتسبت،العظمىبولايتهحينئذفأيقنت،وعرفانتحقيقعنويخبر

.(1)"الأحمى

هوليستأليفيفيأكتبهماجميعأن"واعلم:فيقولعربيابنوأما-4

.(2)الالإلهامملكيدعلىروعيفينفثعنهووإنماوفكر،رويةعن

ذلك،منعندنااللهيلقيماعلىإلانذكرهماكلفينعتمدما"فنحن:وقال

.(3)"الوجوهمنالألفاظتحتملهماعلىلا

.(4-2)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(8)صالاكبرالشيخعلومبيانفيالأحمرالكبريت(2)

.(1/187)المكيةالفتوحات(3)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

عنإلاحرفأأالمكيةالفتوحاتكتابه:أيعنيفيهكتبتما"فوالله:وقال

.(1)"كيانيروعفيروحانينفثأو،رباني!القاءإلهيإملاء

نظرعنولااختيار،عنيكنلمالفتوحاتأبوابترتيبأن"واعلم:وقال

.(2)"نسطرهماجميعالإلهامملكلسانعللنايمليتعالىالحقوإنما،فكري

يح!!!!اكع
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

والذوقوالوجدالكشففيالعباراتخفط

والسنةالكتابألفاظببعض

استدلالهمحينأنهم:الصوفيةسلكهاالتيوالتدليسالتلبيسأساليبمن

وقصصهمأقوالهميمزجونوالوجدوالذوقبالكشفتقريرهيريدونماعلى

ذلك:فيمغزاهمومن،والأحاديثالآياتمنباقتباسات

وأنهم،والسنةالكتابعنيخرجوالمأنهموغيرهمأتباعهمإيهام-1

أحكامهما.مقتفونلهما،متبعون

يعرضوالموأنهموبمعانيهما،والسنةبالكتابمعرفةلهمأنإظهار-2

فيهما.التفقهوعنعنهما

معانيهاإلىالصحيحةمعانيهاعنوالأحاديثالآياتتلكتحريف-3

أنفسهم.عندمنابتدعوهاالتي

فأخذنا،السماكبنمحمد"اشتكى:قولهالحوارىأبيبنأحمدعنحكي

الحيرةبيننسيرنحنفبينا:قالنصرانيأ،وكان،الطبيبإلىبهوانطلقناماءه

إلىلنا:فقال،الثوبنقي،الرائحةطيب،الوجهحسنرجلاستقبلناوالكوفة

،إاللهسبحان:فقال،السماكابنماءنريهالطبيبفلانأنريدفقلنا:؟تريدانأين

السماكابنإلىوارجعوا،الأرضبهاضربوا،!اللهبعدواللهولمنعلتستعينون

(ترذؤبآلخيئآنرتتة!وبآئحيئ:وقلالوجعموضععلىيدكضع:لهوقولوا

بذلك،فأخبرناهالسماكابنإلىفرجعنانره،فلمعناغابثم،!1.الإسراء:ه1
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نقضفيالهممنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:فقال،الوقتفيفعوفي،الرجلقالماوقالالوجعموضععلىيدهفوضع

أذكارابتداع:عنهمالمعروفةعادتهممنفالصوفيةالمنلأ")1(.الخضرذلككان

عنوأخذوهاتعلموهاإنماأنهموادعاء،سلطانمنبهااللهأنزلماوأوراد

طريقعنالكشفادعواهنالكنهمالخضر،أوالأنبياءأو!ووالرسولأوالثه

بأنهمإيهامأ،اللهكتابمنآيةالكشفقصةوضقنوابالخفر،المزعوماللقاء

به.يستشفونللقرآنمحبون

بينيمشيرجلافرأيت،الباديةفي"كنت:المهتديبنالعباسأبووقال

يصليكيف:نفسيفيفقلت،ركوةمعهليس،الرأسحاسر،القذمحافييدئ

مئك!صفنآقافي!يغقم:فقالإليفالتفت:قال!صلاةولاطهارةلهذاما؟الرجلهذا

استغفرتأفقتفلما:قالعلي،مغشيافسقطت:قال،1235البقرة:(أقآخذروة

فإذا،بعفالطريقفيأمشيأنافبينا،إليهبهانظرتالتيالرؤيةتلكمنالله

تقتلآدنوتةؤالوآلذى!:قرأثمإلمنفالتفت،وتوقفتهبتهرأيتهفلما،يديبينهو

.(2)"ذلكبعدرأيتهفماغابثم:قال،125:الثورىأ(آ!ت!ئالهتعينيمءوتغفوأ2ا!جمغق

تجاهه،أضمرهممانفسهفيمالهاللهكشفقدالرجلذلكأنالعباسأبوفادعى

الكريمتين.الآيتينبهاتينالمزعومالكشفهذاخلطوقد

السماءأتىلماأنهالسماء:إلىمعراجهعبرالمزعومكشفهفيالجيليويزعم

المقامهذافيمتمكنأالصتلأموسىفيها"رأيت:قالالشلأموسىلقيالسادسة

.(55-ه455)صالقشيريةالرسالة(1)

.(131)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

منسكران،المنتهىسدرةساقبيمينهقابضآالسماء،هذهعلىقدمهواضعأ

فرفع،عليهمرتبتهبتحقيقوسلمت،يديهبينمتأدبآفوقفت،الربوبيةتجليخمر

الناطقأخبرقد،سيدييا:لهفقلت،أهلثمبيورحب،الأزلسكرةمنرأسه

ذلكمن(ترتق!لن:خلعةلكبرزتقدأنه،الخطابفيالصادقبالجواب

الأمرهذابحقيقةفأخبرني،الحجابأهلحالةغيرهذهوحالتك،الجناب

فرضي،حقيقةإلىأرضيمصرمنخرجتلماأننياعلم:فقال،العجاب

المقدسالواديفيالأحديةشجرةجانبمنربي،بلسانقلبيطورمنونوديت

فيمرأكماعبدتهفلما،411:طه9(قآتجذيئآتألأإإلةلأآلتةآتاإتيئ!:الأزليةنواربأ

الربوبيةأنوارتجلتوالأسماء،الصفاتمنيستحقهبماعليهوأثنيتالأشياء،

لظهورالمحدثيثبتأنومحالاللقاء،مقامفيالبقاءفطلبتعني،فأخذنيلي

آرني!زلهت:فقلت،العظيمالأمرذلكعنمترجمآسريلسانفنادى،القديم

فسمعت،عليكالقدسحضرةفيبأنيتيفأدخل،1143:الأعراف(أإتتثآئنهر

المخلوقةذاتكوهي،(آ!ليآنظضالىؤليهينترتى!لن:الجنابذلكمنالجواب

!فمئئؤف،سلطانهالقديمأظهرأنبعدآشتقرق!اتههـ(،!قإني،الأزلفينوريمن

المحدثعلىالقديموظهر،الأزلحقيقةوجذبتني،(لتثعليزثبمافىققضامخلىترتيئ

بالعظمةيتجلولم،القديمإلاالقديمفييبقفلم،(دنخاوخزكولمىصحيقا!جثته

ماهيتهتدركفلاجائز،غيروحصره،ممكنغيراستيفاءهأنعلىهذا،العظيمإلا

،الخطابهذاعلىالأزلترجماناطلعفلما،يدرىولاكنههيعلمولا،ترىولا

وقد،وانصرفتتركتهثم،والصواببالحقفترجم،الكتابأممنبهأخبركم
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ضقنالمختلقالكشفهذافيفالجيلي.(1)"اغترفتمابحرهمناغترفت

فهي:للحديثمحاكاتهوأما،فظاهرةالآيةأما:لحديثومحاكاةآيةهذيانه

!رولقولهمحاكاةففيه،"المنتهىسدرةساقبيمينه"قابفآ:قولهفيجاءما

.(2)!العرضقوائممنبقائمةآخذبموسى!فإذا:الصحيحالحديثفي

!ح!!!!اكع

.(239-238)عللجيليالكاملالإنسان(1)

رقم(4/1843)ومسلم،(2281)رقم(2/085)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

(2373).
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

براءةيثبتماوالذوقوالوجدالكشفتضمين

إيهمالفوخهالصقدمنالمذهبأصحاب

سلامةعلىحججهمأقوىمنوهو،السنةأهلعلىاللهنعمأعظممن

أحدأقيإليهمتوخهمتىأنه:والعملوالعلمالاعتقادمنعليههمماوصحة

النقدذلكعنأجابوا،بخاصةومسائلهمبعفأصولهمأوبعامةمذهبهمبنقد

فإنووحيهوآياتهاللهإلىالتجأومن،والسنةالكتابمنالساطعاتبالبينات

والبدعةالأهواءأهليفتقدهماوهذا،وحفظهبرعايتهويكلؤهويوققهينصرهالله

منعليهمنقدتالتيالمخالفةوبحسب،والسنةالكتابعنبعدهمبحسب

)الآياتالمعصومالوحيمنيجدوالنفإنهم،بعامةخصومهممنأوالسنةأهل

استدلالأبهااستدلواإذاإلاإليهمالموخهالنقدبهيدفعونما(والأحاديث

بصحيحليسبماالاستدلالأووالأحاديثالآياتمعانيتحريفمنباطلأ

الحديث.من

الذيالدليلمنهاجعلواوالذوقوالوجدبالكشفيستدلونمنفإنولذا؟

منهمالموخهالنقدأنفسهمعنويدفعوا،خصومهمعلليرذوابهنوك!متي

والذوقوالوجدالكشففيوأقوالهمقصصهمتضمينطريقعنوذلك،إليهم

لأنهموذلك،إليهمالموخهالنقدمنوأعيانهموشيوخهمأئمتهمبراءةيثبتما

وطريقتهممذهبهمإلىموخهنقدحقيقتهفيهوإليهمالموخهالنقدأنيدركون

مريديهموبينالناسبينالقبوللهوجدلوالنقدذلكأنأيفمأويدركون،بعامة
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نقضفيالهممنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

فحرصوا،قائمةبعدهالهتقوملاسقطةرأسهأتمعلىكلهالمذهبلسقطخاصة

لهمحصنأيكونماوالذوقوالوجدالكشفمنيذكرونهمايضفنواأنعلى

نأعنولأتباعهملهمحمايةنفسهالوقتفيويكون،خصومهمسهاممن

أعيانتراجمفيمؤلفأالصوفيةكتبمنكتابأتجدتكادولا،عنهمينصرفوا

ترجمةفيوتجدإلا-الشعرانيكتب:مثلمنها،المتأخرةوخاصة-مذهبهم

والإلهاموالذوقوالوجدالكشفقصصمنيسيرأنزرأولومنهمواحدكل

!ووالرسولأواللهمنلهالمترتجمعلىالثناءضقنتالتيوالهواتفوالخواطر

أفضلمنوأنهالحقهوعليهمابأنلهوالشهادةالخضر،أو!شالأنبياءأو

ذلك.ونحوسبحانهالحقإلىوأحتهمالناس

شيءوهي،القشيريالقاسمأبيرسالةمنأذكرهاالنماذجبعضوهذه

وأعظم:أطتمهوماغيرهففيوإلا،ذلكمنعليهاشتملتممايسير

يومأفخرج،الملوكأبناءمن"كان:أدهمبنإبراهيمترجمةفيقال-1

ألهذا،إبراهيميا:هاتفبهفهتف،طلبهفيوهوأرنبأأوثعلبأفأثارمتصتدآ،

لهذاماوالله:سرجهقربوسمنأيضآبههتفثم.؟أمرتبهذاأم،خلقت

جئةفأخذ،لأبيهراعيأوصادف،دابتهعنفنزل.أمرتبهذاولا،خلقت

ثم،الباديةدخلإنهثممعه،ومافرسهوأعطاهولبسها،صوفمنللراعي

الشامودخل،عياضبنوالفضيلالثوريسفيانبهاوصحبمكة،دخل

ذلك،وغيرالبساتينوحفظالحصاد:مثل،يدهعملمنيأكلوكانبها.ومات

الخضرفرأى،بعدهبهفدعاالأعظمالثهاسمعفمهرجلأالباديةفيرأىوأنه
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!صجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

أمرهابتداءفجعل.(1)"الأعظماللهاسمداودأخيعفمكإنما:لهوقالالصصلأ،

،(الهاتف)وهوالكشفوسائلأحدطريقعنالثهمن-التصؤفسلوكفي-

.!اللهإلىيقزبهمايعفمونهوالخفرالأنبياءمنمرضيأسلوكهأثناءفيوهووجعله

السلميالرحمنعبدأباالشيخ"سمعتعمار:بنمنصورترجمةفيوقال-2

:يقولالقاع!العبالع!أباسمعت:يقولالرازيبكرأباسمعت:يقولرخةفه

فقلت،المنامفيعماربنمنصوررأيت:يقولالشعرانيالحسنأباسمعت

رب،يابلى:فقلتعمار؟،بنمنصورأنت:ليقال:فقال،؟كبالثهفعلما:له

ذلككانقد:قلتفيها؟،وترغبالدنيافيالناستزقدكنتالذيأنت:قال

علىبالصلاةوثتيتعليكبالثناءبدأتإلامجلسآاتخذتماولكني،ربيا

يمجدنيكرسيآلهضعواصدق،:فقال،لعبادكبالنصيحةوثتثت!نبيك

فضفن.(2)"عباديبينأرضيفييمخدنيكانكماملائكتي،بينسمائيفي

يمكننقدأفيمنعماربنمنصوربراءةيثبتما(المنامية)الرؤياالكش!هذا

يستطيعالذيفمنوعنهاعنهراضيآالثهكانفإذا،مجالسهوإلىإليهيوخهأن

.!؟يعارضأوينتقدأن

ادع:فقلت،المنامفي!ووالنبي"رأيت:الكتانيبكرأبيعنوقال-2

إلهلا،قيوميا،حي"يا:مرةأربعينيومكلقل:فقال،قلبييميتلاأنالله

عنهوأخذ!النبيرأىالكتانيكانفإذا.(3)"قلبكيحيياللهفإنأنت"إلا

.(64-63)رعالقشيريةالرسالة(1)

.(85)ع)2(المصدرالسابق

.(563)صالسابقالمصدر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

أولياءمن-إذأزعمهمفي-فهوالقلبموتعنيعصمهالذيالذكرهذا

وأحوالهوأقوالهفمذهبهالثه،عنوالبعدوالزللالخطأعنالمعصومينالثه

.!!حقكلها

تعالى،الثهيديبينواقفكأنيالمنامفي"رأيثالجنيد:عنوقال-3

أقوللا:فقلت،؟تقولالذيالكلامهذالكأينمن،القاسمأبايا:ليفقال

لابأنهللجنيدفيهالثهيشهدالكشفهذاكانفإذا.(1)"صدقت:فقالحفا،إلا

.إينقدهمنلكلقيمةفلاحفاإلايقول

)فصوعصنفماأنهعربيابندعوىذكرسابقموضعفيوتقدم-4

)الفتوحاتألفماكذلكوأنه،اللهمنوإلهام!ووالنبيمنبتوجيهإلا(الحكم

الله.منوفتحبكشفإلا(المكية

وعلىعليهأثنىالثهبأنالبسطامييزيدأبيدعوىذكرأيضأسبقكما-5

طريقته.

!ح!!!!6و!ص!

.(569)صالقشيريةالرسالة(1)
http://www.al-maktabeh.com



ض!كلجنقضفيالهمشةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

السابعالمسلك

غيرهافيئزقدماوالذوقوالوجدالكشفتضمين

الأكبر"الفوز"بابهوعليهيشتملأوإليهيوصلوماالكشفكانإذا

يصلحتى(الأعمالفيالإخلاصمقامأحديبلغ"لابل،(1)الغزالييقولكما

يسعونالذيالمنتهىالصوفيةيعذهأنغروفلاالخواع)2(؟يقولكماإليه

أحدأأنعلىكلهمالطريقأشياخدرج"قد:القشيريقالكماإليهالوصول

مقامإلىووصولهالشريعةعلومفيتبخرهبعدإلاالطريققطيتصؤرلممنهم

معناهافيوماوالذوقوالوجدقصمالكشفتشتملأنغروولا،(3)"الكشف

للاستدلال؟والعباداتوالأعمالوالمعارفالعلوممنغيرهافييزفدماعلى

وأهميتها،وشرفها(تحصيلهوطريقةووسائله)الكشفففمل:علىذلكبعدبها

الانشغاليتجتبوأنذلك،تحصيلفيكلهاهمتهصرفالسالكعلىينبغيوأنه

العلم.وطلبوالسنةبالقرآنولوآخرعلمبأيعف

شيوخهمنعنهاسمعالقصمأوهذهقرأمامتىمنهمالمققدالسالك!ان

!افراطآبالطريقةآك!متوبالمذهبارتباطآذلكزادهوعاينها،بعضهاحضرأو

سمعه!اغلاققلبه!اعراضنفسهصزفالمقابلفيوأورثه،التضحيةفي

ذلك.سوىشيءأفيعنوبصره

.(3/21)الدينعلومإحياء(1)

.(1/591)الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار(2)

.(1/63)السابقالمصدر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلج!نم:لو!ثاالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

ذلك:فيأسالبيهمومن

إليهاالوصوليمكنلاأنهعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال-

.خاصنحوعلىوالمجاهدةالرياضةمنهميعينونهالذيالطريقبواسطةإلا

إليهاالوصولأرادمنأنعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال-

الكشف.طريقعنعليهاسيتحصللأنهغيرها؟إلىيحتاجلافهوإليهاوصلأو

بغيرهاعنهاانشغلمنأنعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال-

دوامها.وبينبينهجيلأوإليهاالوصولخيرم

وأهدافه:ووصفهالمسلكهذابيانفيقخةلثهظهيرإلهيإحسانالشيخقال

وحبائلهمفخهمفيوقعومنمريديهمولفنواوالعلماء،العلمعن!فأعرضوا

منفريستهموينجوصيدهميهربكيلاوعنهمعنهوالإعراضبالاجتناب

كتبفييوجدولاالعلماء،وبصحبةالعلمبنوروأشواكهمهؤلاءمخالب

مخالفةمنأكثرمخالفةوالحديثينمنهمالقديمينوالآخرينمنهمالأولين

...والمتصوفةالتصوفحقيقةلمعرفةكافيةوحدهاوهذه،وأهلهالعلم

سنةودراسةالثهكتابتعفمالمسلمونيتركأنيريدونالمتصوفةفإن

إلهاما،يسمونهاالتيوأوهامهموخزعبلاتهمخرافاتهمويتبعون!وواللهرسول

.(1)"...كشفايسمونهاالتيوتخيلاتهم

.(14ه-142)عالتصوففيدراسات(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

المسلك:هذاالصوفيةقرروقد

دونالإلهاميةالعلومإلىالتصوفأهلميلأن"اعلم:الغزاليفقال-1

المصنفونصنفهماوتحصيلالعلمدراسةعلىيحرصوالمفلذلك،التعليمية

،المجاهدةتقديم:الطريق:قالوابل،المذكورةوالأدلةالأقاويلعنوالبحث

اللهعلىالهمةبكنهوالإقبالكلها،العلائقوقطع،المذمومةالصفاتومحو

بتنويرهلهوالمتكفل،عبدهلقلبالمتوليهواللهكانذلكحصلومهما،تعالى

فيالنوروأشرق،الرحمةعليهفاضتالقلبأمراللهتولى!اذا،العلمبأنوار

القلبوجهعنوانقشع،الملكوتسرلهوانكشفالصدر،وانشرح،القلب

علىفليس،الإلهيةالأمورحقائقفيهوتلألأت،الرحمةبلطفالغرةحجاب

الصادقةالإرادةمعالهمة!احضارالمجردةبالتصفيةالاستعدادإلاالعبد

فالأنبياء،الرحمةمنتعالىاللهيفتحهلماالانتظاربدواموالترصدالتاموالتعطش

والدراسةبالتعلملاالنورصدورهمعلىوفاضالأمرلهمانكشفوالأولياء

منالقلبوتفريغعلائقهامنوالتبريالدنيافيبالزهدبل،للكتبوالكتابة

.(1)"لهاللهكاندثهكانفمن،تعالىالثهعلىالهمةبكنهوالإقبالشواغلها

،ذوقبلاعلممنلاالذوقعلوممنعلومنا"جميع:عربيابنوقال-2

بنقللنايحصلقدوالعلم،إلهيتجليعنإلاتكونلاالذوقعلومفإن

.(2)"الصحيحوبالنظرالصادقالمخبر

.(3/12)الدينعلومإحياء(1)

.(2/84)الأكابرعقائدبيانفيوالجواهراليواقيت(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا!أهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

مثل:كتبهممطالعةمنعلمهمبتحصيل"فابتدأت:الغزاليوقال-3

والمتفرقات،المحاسبيالحارثوكتب،فخةلثهالمكيطالبلأبيالقلوبقوت

وغيرهمأرواحهمالثهقدسالبسطامييزيدوأبيوالشبليالجنيدعنالمأثورة

يمكنماوحصلت،العلميةمقاصدهمكنهعلىاطلعتحتى،المشايخمن

لاماخواصهمأخصأنليفظهر،والسماعبالتعلمطريقهممنيحصلأن

فعلمت،...الصفاتوتبدلوالحالبالذوقبلبالتعلمإليهالوصوليمكن

بطريقتحصيلهيمكنماوأن،الأقوالأصحابلا،الأحوالأربابأنهميقينأ

بالذوقبل،والتعلمبالسماعإليهسبيللاماإلايبقولم،حصلتهفقدالعلم

.(1)لالسلوكوا

:فقالذلكفيأقوالعدةنخةلثهظهيرإلهيإحسانالشيخعنهمونقل

الهندفيالصوفيةمشايخكبيرهر!فوالأكبر"،الثهحجاب"العلم!فقالوا:

ماوكل،الحقدونالعلم"إن:بقولههـ(572)المتوفىالدهلويالديننظام

لا.عنهيحجبفهودونههو

العلم:ليوقال،الوقفةمقامفيالثه"أوقفني:قالأنهالنفزيتخريفاتومن

عنيخبروالواقف،علمهوفيهاوالنهيالأمرعنيخبرالعايم:وقال،حجابي

..."زحوالواقف،الزقفيالعايم:وقال،معرفتهوفيهحقي

الحقيقةمنانحطقدالفقيررأيت"إذا:قالأنهبعضهمعنالطوسيونقل

..."عقدهوحلعزمهفسخقدأنهفاعلمالعلمإلى

.(4-ه43)صالضلالمنالمنقذ(1)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالميهادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

العلماء،علمعنغ!ئيالصادق"المريد:يقولكانأنهالجنيدعنونقلوا

...القزاء"صحبةومنعهالصوفيةإلىأوقعهخيرأبالمريداللهأراد!اذا

قلوبهم،يجدوافلم،مظلمبيتفيالذكرحلقةالشيوخبعضعقدوقد

المدرسةطلبةمنطالبأمعهموجدوابهأتوافلما،بالمصباحائتوني:لهمفقال

.(1)"قلوبهموجدوافحينئذ،فأخرجوه

ذلك:علىأدلتهممنجعلوهاالتيكشوفاتهمومن

رسولرؤيةعن!انقطعت:قالالشاذليالمواهبأبيعنذكرهسبقما

عندفبيشفعشيخيإلىبقلبيفتوجهت،بذلكغمليفحصلمدة،"!ووالثه

،أرهفلمفنظرتأنا،ها:فقال"!وو،اللهرسولعندهفحضر!وو،اللهرسول

الظلمة،عليهغلبت،!النهسبحان:والسلامالصلاةعليهفقال،رأيتهما:فقلت

إدحاضفيجدالوبينهمبينيووقع،الفقهفيجماعةبقراءةاشتغلتقدوكنت

الفقه،اللهرسوليا:فقلتفرأيته،بالفقهالاشتغالفتركتالعلماء،بعضحجج

.(2)"الأئمةبينأدبإلىيحتاجولكن،بلى:قالول،!شريعتكمن

.(441-431)صالتصوففيدراسات(1)

.(1/387)للشعرانيالكبرىالطبقات(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثامنالمسلك

المذهبعقائدوالذوقوالوجدالكشفتضمين

الناسبينفمثرهاالفرادوقواعدهوأفكاره

الأهواءأهلفرقمنفرقةكلبهاتختصقالتيوالأفكاروالعقائدالقواعد

أثارةولابينةدونوهواها،رأيهابمحضىالفرقةتلكابتدعتهمماهيوالبدعة

منهوماومنها،وعقائدهالمذهبأصولأعظممنيكونماومنها،علممن

وأعماله.ومكملاتهجوانبه

يجعلواأنعلىوالذوقوالوجدالكشفيذعونوهمالصوفيةحرصوقد

وأعماله؟وأفكارهوقواعدهوأصولهمذهبهمعقائدعلبهيستدلونمافيه

والمخالفة.البدعةعنهاوينفوا،والقوةوالصحةالشرعيةليكسبوها

ذلك:ومن

الشركمنفعلهوأن،التوكلهوذلكأنزعئماودعائهاللهسؤالترك-1

والنقصر:

نفسيفطالبتنيشديد،جوعفنالني،الباديةفي"كنتالخراز:سعيدأبوقال

بأننفسيفطالبتني،المتوكلينفعلمنهذاليس:فقلتطعاما،الثهأسألبأن

:يقولهاتفاسمعتبذلكهممتفلماصبرا،اللهأسأل

أتانامنئضئعلاوأناقريبيئاأنهويزعئم

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)"انيراولانراهلاكأئاوضعفاعجزاالقوىوش!ألنا

ثم،اللهسؤالعن!اللهقربقطعني،عرفةعشيةأنا"بيناأيضأ:وقال

تسألالثهوجودأبعد:يقولهاتفافسمعت،تعالىاللهأسألبأننفسينازعتني

.(1)"؟اللهغيرالله

لهيمزي:فيليفقال،يعافينيأنالثهفسألت،قزضة!مرضتالجنيد:وقال

.(2)"نفسكوبينبينيتدخللا

لله:احبفيرك!لا-2

،العرشتحتكأنهالنومفيالكرخيمعروفأ"رأيت:السقطيسرقيقال

هذا:فيقول،ربياأعلمأنت:فيقولونهذا؟،من:لملائكته!الثهفيقول

.(3)"بلقائيإلايفيقفلاحبي،منسكر،الكرخيمعروف

الصوفي:السماع-3

له:فقلتالمثصلأالخضرالعباسأبا"رأيت:قالبعفالمشايخعننقل

الزلالالصفو:لهفقالأصحابنا؟،فيهاختلفالذيالسماعهذافيتقولما

الفقهاءدا)4(.أقدامإلاعليهيثبتلاالذي

لله:اذاتفيالفناء-4

فقلت:،المنامفي!ربئي"رأيت:قالالبسطامييزيدأبيعنيحكى

.(211)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(411)صالسابقالمصدر(2)

.(67)صةيري!ثقلاالرسالة(3)

.(2/472)الدينعلومإحياء(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"وتعالنفسكفارق:فقال،؟أجدككيف

:والطيباتالحلالترك-5

،الوزيريالتينبهاشتير:وقالدرهمأالجنيدإلمندادفعنصير:بنجعفرقال

احمله،:وقال،وبكىألقاهاثمفمهفيووضعهاواحدةأخذأفطرفلما،فاشتريته

أجلهمنتركتهاشهوة،؟تستحيأما:هاتفبيهتف:فقالذلك،فيلهفقلت

.(2)"اهيلإتعودثم

تعالى،اللهعلىمتوكلأالبريةإلى!خرجت:قالأدهمبنإبراهيمعنونقل

صديقيإلىأذهبأنباليعلىفخطر،طويلةمدةللأكلشيئآفيهاوجدتفما

قلت:،المتوكلينمنالأرضطهرالثهإن:هاتفبيفهتف،عندهمنوآكل

فليسصديقهبيتمنيأكلأنأرادمن:هاتفهتفثم،؟الصوتهذاما

بمتوكل")3(.

طريقهم:ولزومالصوفيةمحبة-6

النومفيالكرخيمعروقا"رأيت:قالأبيهعن،الحسينبنمحمدعن

،؟وورعكبزهدك:فقلت.ليغفر:فقال،؟بكالثهفعلماذا:لهفقلت،موتهبعد

للفقراء")4(.ومحبتيالفقر،ولزوم،السماكابنموعظةبقبوليلا،:فقال

.(94)صالقشيريةالرسالة(1)

.(102عرر)العليةالمواهبغيث(2)

.(77)صالتصوففيدراساتعننقلأ(06)صللعطارالأولياءتذكرة(3)

.(68-67)صالقشيريةالرسالة(4)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهممنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

التاسمعالمسلك

والذوقوالوجدبالكشفوالعقلالغقلمعارضة

والذوقوالوجدالكشفقصصعليهتشتملماأنعلىالعقلاءجميعيتفق

يقزونأنفسهمالصوفيةوحتى،المستقيمةالفطرولاالسليمةالعقولتقبلهالا

بقبولهومريديهمأتباعهمويأمرون،للنقلولا،للعقلفيهمدخللاالكشفبأن

يعرضوهأنودون،إمكانهفيعقولهميعملواأندونمطلقأتسليمألهوالتسليم

يمكنلاأنهوقزروا،خاصةطرقأذلكإلىللوصولوجعلوا،والسنةالكتابعلى

الذيالوحيدالسبيلهوهذاأنفيشكولاأهلها،منكانمنإلايعقلهاأن

قلوبفيإليهاوصلواالتيالدرجةتلكبهينالواأنالصوفيةأعيانيستطيع

التقديس.منأتباعهم

ورياضتها،ومعرفتها،،النفسآفاتعلم:يلزمهما"فأول:الكلاباذيقال

العلموهذامنها،الاحترازوسبيلالدنيا،وفتنةالعدو،ومكائدأخلاقها،وتهذيب

الحكمة.علم

اللهبآدابوتأدبتطباعها،وصلحت،الواجبعلىالنفساستقامتفإذا

أخلاقها،إصلاحعليهسهلحواسها؟وجمعأطرافها،وحفظجوارحها،زتممن!

فعندعنها،!اعراضهاالدنيا،عنوعزوفهالها،مماوالفراغمنها،الظاهروتطهير

المعرفة.علمهووهذاالسرائر،وتطهيرالخواطر،مراقبةالعبديمكنذلك

وهي،والمكاشفاتالمشاهداتوعلومالخواطر،علومهذا:وراءثم

جمعهابعد،الصوفيةبهتفردتالذيالعلموهو،الإشارةتختمبعلمالتي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجس!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

القلوبمشاهداتلأن:"الإشارة"علمقيلوإنماوصفناها،التيالعلومسائر

بالمنازلاتتعلمبل،التحقيقعلىعنهاالعبارةيمكنلاالأسرارومكاشفات

.(1)"المقاماتتلكوحل،الأحوالتلكنازلمنلاإيعرفهاولاوالقواجيد،

بالنقل،ولابالعقليدزكأنيمكنلاعندهموالوجدوالذوقفالكشف

وأسرارهم.وأحوالهمالقومبطرق!انما

النورهذايأخذوالمأنهمهوذلكوراءكانأنهيزعمونالذيوالسبب

العلموطلبالكتبودراسةالعلماءعنوالتلقيالأسانيدطريقعنوالعلم

والفيفالإلهي،النورطريقعنوإنماوالنظر،الفكرطريقعنولا،الشرعي

آخرنقليإلىيحتاجلا-كالوحي-نفسهفيحجةفهوكذلكالأمركان!اذا

.!عقلولا

الفكر،طريقمنليستأصحابناوعلومعلومناأن"اعلم:عربيابنقال

.(2)"الفيفالإلهيمنهي!انما

)وهووالوهبالفكربينالعلومتحصيلفيالطريقوتختلف":وقال

يتطرقلمادخولالفكرفيلهمليسأصحابنا،طريقةوعليه،(الفيفالإلهي

فييقالولهذا؟...يعطيهبمايوثقفلا،مظنونةفيهوالصحةالفساد،منإليه

.(3)"ركفبدخولفيهاللعقلليس،العقلطوروراءإنها:والولايةالنبوةعلوم

.(6.-59)عالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(1/5)المكيةالفتوحات(2)

.(41/621)السابقالمصدر(3)

http://www.al-maktabeh.com



ح!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فكرعنلا،أذواقوالأولياءالأنبياءعلوم"إن:الترمذيالحكيموقال

.(1)"رظنو

.(2)"بالسماعلاإلهيبنويىالأموريدركونالذينالموفقون!هم:الغزاليوقال

أوصلهم،والعقلالنقلتجاهوالذوقوالوجدالكشفمنهذاوموقفهم

والعقلالصحيحالنقلمعارضةإلىبل،العقلاعتبارولاالنقلتقديسعدمإلى

.والذوقوالوجدبالكشفالصريح

:عصرهلعلماءالبسطامييزيدأبيقول:المقامهذهفييذكرماوأشهر

الحئيعنعلمناوأخذناميت،عنميتأالرسومعلماءمنعلمكم"أخذتم

.(3)"يموتلاالذي

نقل-شيخيا-علمك"الفقهاء:أحدعلىرادأالبسطامييزيدأبووقال

.(4)"عندهمنإلهاماتاللهمنوعلمي،للعمللاالتعليملسانعن

إلىنظرواعليههيماعلىالأمورأسرارلهمانكشفتإذا!ثم:الغزاليوقال

خالفوما،قرروهاليقينبنورشاهدوهماوافقفما:الواردةوالألفاظالسمع

فيهالهيستقرفلاالمجردالسمعمنالأمورهذهمعرفةيأخذمنفأما،أولوه

.(5)"موقفلهيتعينولاقدم

.(239)صالأولياءختم(1)

.(1/401)الدينعلومإحياء(2)

.(1/11)للشعرانيالكبرىالطبقات(3)

.(621)صالتصوففيدراساتعننقلآ(001)صطيفورأبيكلماتمنالنور(4)

.(1/401)الدينعلومإحياء(ه)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلح!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثالثالمطلب

والبدعة6الأهواأهلاستدلالنقضنيالسنةأهلمنهح

والذلهقوالوجدبالكشف

الأولالمسلك

الأئمةوإجماعوالسنةبالكتابوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

وأحاديث،القرآن)آياتصحيحبدليليوالبدعةالأهواءأهليستدلعندما

طريقةإلىالنقفيتوخهفإنوجههغيرعلىالمعتبر(والإجماع،الصحيحةالسنة

الخللجاءوإنما،صحيحدليل-نفسهفي-الدليللأن؟ومضمونهالاستدلال

به.الاستدلالطريقةمن

الضعيف)الحديثدليلشبهةتسميفيمكنبمايستدلونوعندما

ونحو،والأئمةوالسلفالصحابةوأقوالالمعتبر،غيروالإجماع،والموضوع

لاأوثابتبدليلليسبماالاستدلالفيالخطأببيانيكونالنقضفإن(ذلك

ذلك.ونحومنهأقوىهوماوجودمعبهالاستدلاليصح

؟تقدمماغيروالوجدوالذوقبالكشفالصوفيةاستدلالفيهناالحاللكن

ينبغيماأولفإنولذاعقلأ؟ولانقلألاأصلأ،بدليلليسبمااستدلالهوإذ

استدلاللأنه؟أساسهمنباطلالاستدلالذلكأنتقريرهوالنقفإليهتوجيه

أصلأ.بدليلليسبما

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

بالكتابوالذوقوالوجدالكشفنقفأعل:ذلكمنفيهيبذأماوأول

نجعلهاأنورسولهالثهأمرناالتيالثلاثةالأصولهيهذهإذ؟والإجماعوالسنة

.والأحوالوالأعمالوالأقوالالعقائدبهنزنميزانأ

والمخاطباتالمكاشفاتلأهليلقى"ما:تيميةابنالإسلامشيخقال

عرضهمنبدفلا،والرأيالقياسلأهليكونماجنسمنهوالمؤمنينمن

الصديقينولاالمشايخهؤلاءمنأحدفليس،والإجماعوالسنةالكتابعلى

عصمةأومخاطبةأوبمكاشفةالرسالةعنغناءهادعىمنفكلمعصوما،

.(1)"الناسأضلمنفهولشيخهأولنفسهذلكادعىسواء

يأتي:ماالمسلكهذامعالمومن

الكشفاعتبارعليدذأوينصقماوالإجماعوالسنةالكتابفيليس-1

مصدرأ:أودليلأوالذوقوالوجد

منهاالشرعيةالمعتبرةالصحيحةالأدلة،سنتهفيورسوله،كتابهفيالثهبئن

أعلمولامنه،أعلملاسبحانهوالله،عليهمزيدلاوافيأشافيآبيانأوالعقلية

بتنهاالتيالأدلةتلكإلىالرجوعوعند!وو،رسولهمنودينهومحابئبمراده

منوالذوقوالوجدالكشفيجعلدليلأفيالمسلميجدلاوالسنةالكتاب

وعلى،ورسولهالثهلبينهوإلاأصلأبدليلليسأنهعلىضرورةيدذوهذا،الأدلة

ورسوله.عنهااللهنهىالتيالمحدثةالبدعمندليلأجعلهأن

.(1/412)الفتاوىمجموععلىالمستدرك(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهم!نةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

القربفيالمرجعأنيعرفأن!يجب:تيميةابنالإسلامشيخقال

لمدينايبتدعأنلأحدليس،الشريعةإلىوالمستحباتوالدياناتوالطاعات

وابتدع،وشرائعهالثهدينبدلالطريقبهذهبل،اللهيحبههذاويقولبهالثهيأذن

الأمةسلفوكلاموالسنةالكتابفيماوكلسلطانا،بهالثهينزللموماالشرك

صراطهواتباعربنامنإليناأنزلمااتباععلالحضمنومشايخهالدينوأئمة

عننهيفكلهذلكضدعنوالنهيالشريعةواتباعالكتابواتباعالمستقيم

وعبادةالثهغيرعبادةفيهالدينكانسواءبهاللهيأذنلمدينابتداعوهوهذا،

بهأمرنابمالهشريكلاوحدهالثهنعبدأنالحقدينبلبه،يأمرلمبماالله

.(1)"رسلهألسنةعلى

عليهانمقالتيالثابتةللأصولمعارضوالذوقوالوجدالكشف-2

:والإجماعوالسنةالكتاب

معايىضأنهوهلةأولمنلهيظهروالذوقوالوجدالكشفحقيقةفيالناظر

ذلك:ومن،الأمةإجماععليهاووقعوالسنةالكتاببهاجاءالتيالأعموللأعظم

الغيب:بعلماللهاختصاصمعارضف-

،516:النملأ(آدتةإلأآنقت!بؤآلارضقآلشمؤدئنيمنلأيغقزفل!:يقولنهسبحالتهفا

الغيبمعرفةادعاءحولتدورأهلهاعندوالذوقوالوجدالكشفوحقيقة

مايعرفيصيرحتىالأعمالعفيالإخلامقامأحديبلغ"لا:قولهمفيكما

.(1/841)ستقامةلاا(1)

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلمنهـمج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يعرففهناكأخر،بلادفيبيوتهمقعورفيالناسيفعلهماوينظرالجدار،وراء

.(1لما)الكشفهذايقينأ

الغيب:علممنيشاءماعلىإياهمبإطلاعهاللهعرسلاختصامعارضته-

منآزتضىإلأمقأحدا!غئبوت!طالرعئىفلآآئغ!بعلم!:يقولسبحانهفالثه

يكمهآنلتمثيروماكان!،127-62:الجنا(رصها!فوءومقتدتهئاثقمنقئلكف!تبمالو!سز

وحقيقة،151:لشورىا1(يمثآ4يانهبإدفيوجىرسمولايليسملآؤجا+ؤزآيمنآؤوخياالأألتر

نفوسفيماعلىإياهماللهإطلاعأهلهكراماتمنأنوالذوقوالوجدالكشف

اللدنيالعلمهوالمخزون"والعلم:قولهمفيكما،أجمعينوالناسأتباعهم

الثه"أسرارالأولياء")2(،منللمخصوصينإلايؤتهفلمعندهاللهاختزنهالذي

دراسة،ولاسماعغيرمنالنبلاءوساداتوأوليائهأنبيائهإلىاللهيبديهاتعالى

الخواع")3(.إلاأحدعليهايطلعلمالتيالأسرارمنوهي

بالوحي:اللهعرسلاختصامعارضته-

وأهل،149أهود:(ك!لإنوجيفآآتقتبيل!لأيحقيتث!:يقولسبحانهفالته

عنعلمنا!أخذنا،"ربيعنقلبي"حدثني:يقولونوالذوقوالوجدالكشف

.(4)"يموتلاالذيالحي

.(1/591)الصوفيةقواعدمعرفةفيالقدسيةالأنوار(1)

.(2/238)العليةالمواهبغيث(2)

.(2/239)السابقالمصدر(3)

.(224-218/13)الفتاوىمجموع)4(انظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

يتكلمونالذينبعفالشيوخيقول"ولهذا:تيميةابنالإسلامشيخقال

عنوإماقولهمهذابأنمعرفةعنإماهؤلاءطريقةعلىالمحفوظباللوح

كما،الفلاسفةعنذلكأخذواالذينشيوخهممنذلكقاللمنمنهممتابعة

العارفإن:يقولونوغيرهموالشاذليسبعينوابنعربيابنكلامفييوجد

،المحفوظاللوحمنمريديهأسماءيعلموأنه،المحفوظاللوحعلىيطلعقد

الدعاوىهذهونحو،المحفوظاللوحمنويكونكانوليكليعلمانهأو

لدينمخالفباطلوهذا،المحفوظاللوحفيمايعلمونأنهممفمونهاالتي

.(1)الالرسلأتباعمنوغيرهمالمسلمين

والسنة:الكتابعلىالهدىقضرمعارضف-

ؤلايصلقلآهداىآتتغفمنهذىيحنئيأيخلنخمقإضا!:يقولسبحانهفالثه

آغمى(آلقممؤيؤسونحشرةدضنكامعيمثئةلهرقإنذ!رىعنآغرضومق!يشقئ

دينا(آلإشثغلكمؤرجيمتيغتيئؤآئمضتغثيهتمدينكتملكتمآكققت!اتؤم،4112-123:أطه

منوالتوفيقالهدايةطلب:والذوقوالوجدالكشفوحقيقة،13:المائدةأ

والمواجيد.والإلهاماتوالخواطرالهواتف

والوجد:والذوقبالكشفالاستدلالتبطلوالإجماعوالسنةالكتاب-3

فيتيميةابنالإسلامشيخمنهاطرفأذكرجدآ،كثيرةأوجهمنوذلك

منفيهذلكفيوالعملوالقصد،الإرادةهوالطريقأصلكانلما"أنه:قوله

فييجدهمابمقتضىالسالكيعملمافكثيرأ"ينضبطلاماوالوجدالحب

.(475)صالمنطقيينعلالراد(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالميهادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

موافقافيلمإذاوهذا،العبادةطعممنويذوقهيدركهوماالمحبةمنقلبه

وأهلالصئركينضلالجنسمنضلالفيصاحبهكانوإلاورسولهاللهلأمر

د!آ!ننآر!:تعالىالثهقال،الثهمنهدىبغيرأهواءهماتبعواالذينالكتاب

لو!يبوأقإن!:تعالىلوقا،!34جالفرقان9(و!ي!علتيتكونآقآثتهـهولهه!نإ

لاآدئةصإآدتوغتهدىبغئرهوله*آتغمتزآضحلومنهتمآقو%تتيعوئقآغلتمآتضالك

نرصزعتير%لضلو!بأقؤآيهرإنكييماؤ!:تعالىلوقا،!05:لقصصاأ(آلطييينئقؤتمآتهدى

ؤلاآتتهودضذترضئؤلق!:تعالىوقال،!191:الأنعام9(يآئمغتلىينآغقمممؤزتب

!يرآمندغاآلذىتغدالمآفؤآةأتتغتوثيقالوآفذكنآلئهلهذىإلتفليحقتهتمتيبغحتئلتضنرىأ

دخلوألآت!تآخلتةقل!:تعالىلوقا،0211:البفرةا(ولمزؤلالصيريمنمنألتولكتا

ؤمختوأ!ثراوآضحترأقتليحنضحقوأقذ2قوآقؤآةتتبعؤأؤلالحئئغترآيري!خفي

حكالمنبشع!السماعأهلمنيبتلىماوكثيرا،لم77:المائدة(أآلمئمبيليشوآعن

كانوانقبل!منضلواقدقومأهواءواتباعالدينفيالغلومنالنصارى

الله،سبيلعنضالونذلكمنابتدعوهفيمافهموصلاحفضلفيهمنفيهم

فإض،القهسبيلعنلتصدهم!انهااللهمحبةإلىتهديهمالبدعةهذهأنيحسبون

!الى:ؤالوقد،واتباعهوتدبرهاستماعهوعنكتابههوالذياللهذكرعنعشوا

آلتبيليغونلمخذوتهئملهكاتهتم!هـقزينتهقهولثتثطتاتهونقيضقآلرخمتندتجيرعنيغضومن!

!ققلنآى!تقلخمثرقايقآكلبغدويتكلصىيلئتقالناخآةحقإدا!ضقتدونآتهمنو!حتو

قدو،13؟-63:خرفلزا1(سثصتركأنتعذالهبآفيآنيهؤ!تضإذلؤ!آيضفع!مؤلن!

!قمون!لالدينآآقؤ%ؤلاتنبغقآتغهالأقيآيمنثنيرليهجعقتذعنىثز!:تعالىلقا

آل!قين(ويتوآلتهبغصىآؤلتلىتعضحهتمآلطلمسؤإنشتئاح1لترمنغنثيغنؤاثنإتهتم
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالحم!نم

وذوقحبوكلبه،أمرماتتضمنعليهاجعلهالتيفالشريعة،119-18:الجاثية9

بماالعلمفإن،يعلمونلاالذينأهواءمنفهوالشريعةهذهلهتشهدلاووجد

الآيتين:إحدىفيقالولهذا،هداهمنعبادهإلىاللهأنزلهماهوإنمااللهيحبه

لؤقإن!:لأخرىالآيةافيوقال،9111:الأنعامأ(بغيزعتيرليفهمفونبةقؤآيهص!ؤإنكييما

آطو(شنىهدكلبغترهولهئماآخمغزآضلؤمنهتمآقؤآةتئيعوئقآغلمآلضاتلثي!متتجيجوأ

عنذلككانسواءاللهمنهدىبغيروجداأوذوقااتبعمنفكل،015:القصصأ

عماوينهىديناويتخذهبهفيأمريحبهمايتبعأنلأحدبغففليسأوحب

جعلالتيالثهشريعةوهوالثه،منبهدىإلاديناذلكويتخذويذمهيبغضه

بغيرهواهاتبعفقدالشريعةبغيروبغضاحبايهواهمااتبعومن،رسولهعليها

شيءفيالشريعةعنخرجمنكليعدونالسلفكانولهذا،اللهمنهدى

ويذمونهمالأهواء،أهلهمالبدعأهلويجعلونالأهواء،أهلمنالدينمن

والكلامالعلممنأظهروهماأظهرواولوبهميغترلابأنويأمرون،بذلك

يونسكقول،العاداتوخرقالمكاشفاتمثلوالأحوالالعبادةأووالحجاج

صاحبنافيهيقولكانماالثهعبدأباياتدري:للشافعي"قلت:الأعلىعبدابن

تثقلاالماءعلىيمشيرأيتهلو:يقولكان،؟-وغيرهسعدبنالليثأريد-

:قالعاصموعن.(1)"رصقماواللهفإنه:الشافعيقال،تكلمهولابهتعبأولابه

وعليكمعنه،ترغبوافلاتعلمتموهفإذا،الإسلامتعلموا:العاليةأبو"قال

وعليكموشمالا،يميناالإسلامتحرفواولا،الإسلامفإنه،المستقيمبالصراط

بينتلقيالتيالأهواءوهذهوإياكم،أصحابهعليهكانوالذينبيكمبسنة

.(1/541)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فحدثت:قال،ونصحصدق:قال،الحسنفحدثتوالبغضاء.العداوةالناس

لا،:قلتبهذا؟،محمداحدثتأنتعلي،أبا:فقالت،سيرينبنتحفصة

فإنه؟والسنةبالسبيل"عليكم:!تكعببنأبيوقالإذألما)؟(.فحدثه:قالت

الثهخشيةمنعيناهبهففاضتاللهذكروالسنةالسبيلعلىعبدالأرضعلما

جلدهفاقشعرنفسهفيالثهذكروالسنةالسبيلعلىعبدالأرضعلىوما،فيعذبه

أصابتهاإذكذلكفهيورقهايبسقدشجرةكمثلمثلهكانإلااللهخشيةمن

الشجرةتلكعنتحاتكماخطاياهعنهولتحطورقهاعنهافتحاتشديدةريح

وسنة،سبيلخلاففياجتهادمنخيروسنةسبيلفياقتصادا!انورقها،

الأنبياءمنهاجعلىيكونأناقتصاداأواجتهاداكانإنعملكميكونأنفانظروا

منخيرالسنةفي"الاقتصادمسعود:بناللهعبدقالوكذلك،(1)"وسنتهم

:قال،؟السنيمنبكر،أبايا:عيالشبنبكرلأبيوقيل،(1)"البدعةفيالاجتهاد

أصولمنعظيمأصلوهذا.(2)"اهنملشيءيغضبلمالأهواءذكرتإذا"الذي

.(3)"بهالاعتناءيجبوطريقهالثهسبيل

تخريجه.تقدم(1)

.(1/65)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(2)

.(52-ه1/152)الاستقامة(3)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ال!انيالمسلك

والأئمةالصحابةبحالوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

وسلوكأوعملأوعلمأإيمانأالأمةأكملهموالأئمةوالسلفالصحابة

ماأقوىومن،الدجىومصابيح،الهدىأعلام،بهمالمقتدىفهموأحوالأ،

فيالصحابةعليهكانفيماينطرأن:والذوقوالوجدالكشفأصلينقفبه

الكشفمنالصوفيةيدعيهماأنحقطالبلكلسيظهرذلكوعندذلك،

أصله.منباطلوالذوقوالوجد

المسلك:بهذاالنقضرمعالمومن

هوإنماكشفهملكنكشفأ،الأمةأعظموالأئمة!صالصحابةأن-1

ممنإلايكونولا،والسنةالكتابيوافقبماوالعملوالعلمالإيمانبابفي

ونهيه.أمرهفياللهأطاع

والبدعةالأهواءأهلعليهالذيوالذوقوالوجدالكشفأصلينقضوهذا

يحضونلهما،مخالفون،والسنةالكتابعنمعرضونفإنهم،الصوفيةمن

المخالفاتمنكشوفهمتتضفنهمامعهذافيهما،الفقهعدمعلىأتباعهم

والسنة.للكتابالصريحة

من"اقربوا:الخطاببنعمرقال"وقد:تيميةابنالإسلامشيخقال

،...(1)"صادقةأمورلهمتتجلىفإنهم؟يقولونمامنهمواسمعواالمطيعينأفواه

عليه.أقفلم(1)

http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبا!لصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ومن،(1)"ءايضوالصبر،برهانوالصدقةنور،"الصلاة!رو:النبيقالوقد

أصحابها؟،كلامفحوىمنالأشياءحقائقيعرفلاكيفوضياءوبرهاننورمعه

العملقاصدلأنه؟تامةمعرفةذلكيعرففإنه؟النبويةالأحاديثسيماولا

نأحتى،ورسولهاللهومحبةالامتثالمعالأشياءهذهحقهفيفتتساعدبها؟

وفي،..تصريحما.لاتلويحامنهمرادهمحبوبهكلامفحوىمنيعرفالمحب

أحببففإذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدييزال"لا:الصحيحالحديث

ورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،يسمعالذيسمعهكنت

بصيرةذايكونلافكيفكذلكلهاللهتوفيقكانومن،(2)"اهبيمشيالتي

،وجولانترددلهالخلقصدورفيوالبرالإثمكانوإذا،؟فعالةونفمسنافذة

"الإثم:مسعودابنقالوقد،؟قلبهفيوهووبصرهسمعهالثهقننحالفكيف

فالحديث،طمأنينةوالصدقريبةالكذبأنقدمناوقد،(3)"القلوبخؤاز

علىعبادهفطراللهفإنوأيفا،القلبإليهويطمئنالنفسإليهتطمئنالصدق

منكرهافأنكرت،عليههيماعلىالأشياءشاهدتالفطرةت!تجللمفإذا؟الحق

كانتفإذا،(4)"نطفعلىيخفىلاأبلج"الحقعمر:قالمعروفها،وعرفت

هيماعلىالأشياءلهاتجلتالقرآنبنورمنورةالحقيقةعلىمستقيمةالفطرة

مععياناالأمورفرأت،الجهالاتظلماتعنهاوانتفتالمزايا،تلكفيعليه

وانكشفت،الأمورلهانجلتبالتقوىمعموراالقلبكانوإذا،...غيرهاعنغيبها

.(223)رقم(203/1)مسلمأخرجه(1)

.(1376)رقم(5/2384)البخاريأخرجه(2)

.(8767)رقم(9/941)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه(3)

عليه.أقفلم(4)
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نقضفيالسنةأهلج!نماي!ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

المؤمنقلبفي"إن:اليمانبنحذيفةقال،المظلمالخرابالقلببخلاف

كافر،عينيهبينمكتوبالدجال"إن:الصحيحالحديثوفي.(1)"رهزيسراجا

لامالهيتبينالمؤمنأنعلىفدل،(2)"قارئوغيرقارئمؤمنكليقرؤه

اللهعلىالوضاعالكذابحاللهوينكشف،الفتنفيسيماولا،لغيرهيتبين

هائلةأمورايديهعلىيجرياللهأنمعاللهخلقأكذبالدجالفإن؟ورسوله

يعتقدحتىللمؤمنالثهفيكشفهابه،افتتنرآهمنإنحتىمزلزلةومخاريق

وعرفلهالأمورانكشافقويالقلبفيالإيمانقويوكلماوبطلانها،كذبها

السراجمثلوذلك،الكشفضعفالإيمانضعفوكلمابواطلها،منحقائقها

قوله:فيبعفالسلفقالولهذا،المظلمالبيتفيالضعيفوالسراجالقوي

وإنللحقالمطابقةبالحكمةينطقالمؤمن"هو:قال!35النور:نور(أغلي!نؤز

فالإيمان،(3)"رونعلنوراكانبالأثرفيهاسمعفإذابالأثر،فيهايسمعلم

جنسمنيكونتارةالقلبيفالإلهام،القرآننوريطابقالمؤمنقلبفيالذي

أرجحوهذاباطلالعملهذاوأنكذبالقولهذاأنوالظنوالعلمالقول

الأممفيكان"قد:قال!ووالنبيعنالصحيحوفي،أصوبهذاأوهذامن

هووالمحذث:،(4)"رمعفأحدمنهمأمتيفييكنفإن،محدثونقبلكم

كانإلاوكذاكذالأظنهإنيلشيء:عمرقالوما.سرهفيالمخاطبالملهم

.(40430)رقم(6/168)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه(1)

.(329،2934!لا،169)رقم(4/2248،2244)مسلمأخرجه(2)

عليه.أقفلم(3)

رقم(4/1864)ومسلم،(3282)رقم(3/2791)البخاريأخرجه:عليهمتفق(4)

(2398).
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فإذاوأيضا.(2)ولسانهقلبهعلىتنطقالسكينةأنيرونوكانوا،(1)نظكما

فالأموروظنا؟يقيناإيمانهلقوةالمؤمنللعبدتنكشفقدالكونيةالأموركانت

فيتقعفالمؤمن.أحوجكشفهاإلىفإنه؟الأولىبطريقأيسرلهكشفهاالدينية

يمكنهلاأحدكلفإن،الغالبفيعنهاالتعبيريمكنهلاالأشياءعلىأدلةقلبه

منكذبهعرفالصادقيديبينالكاذبتكلمفإذا،بقلبهالقائمةالمعانيإبانة

فيهوولكن،البيانفتمنعهالإيمانيالحياءنخوةعليهفتدخل،كلامهفحوى

خلقعلىوشفقةاللهمنخوفابهصزحأولؤحوربما،منهحذرهأخذقدنفسه

يلقيوالكشفالإيمانأهلمنوكثير.بهالعملأوروايتهمنليحذرواالله

وأديوثأوفاسقأوكافرالرجلهذاوأن،حرامالطعامهذاأنقلبهفيالله

قلبه،فياللهيلقيبمابلظاهر،دليلغيرمن؟كاذبأومغنأوخمارأولوطي

هذاوأنالثه،أولياءمنوأنهلشخصمحبةقلبهفييلقي؟بالعكسوكذلك

يجوزلاوأمثالهفهذا،صدقالقولوهذا،حلالالطعاموهذا،صالحالرجل

.(3)"المتقينالمؤمنينالثهأولياءحقفييستبقدأن

منبدلابلبمجرده،دليلأالكش!والأئمةالصحابةاعتبارعدم-2

والسنة:الكتابعلىعرضه

الموافقالصحيحالكشفمنوالأئمةوالسلفالصحابةبهامتازمامع

يجعلونكانوابل،بمجردهدليلأولا،للتلقيمصدرآيعذونهكانوامافإنهم؟للحق

.(3653)رقم(3/0341)عمربناللهعبدقولمنالبخاريأخرجه(1)

.(834)رقم(1/601)طالبأبيبنعليقولمنأحمدالإمامأخرجه(2)

.(47-42/20)الفتاوى)3(مجموع
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

والسنة.الكتابعلىويعرضونهللخطأ،قابلأذلكمنلهميقعما

جعلوافإنهم؟الصوفيةعندوالوجدوالذوقالكشفأصلينقضوهذا

وصدقأحقأمنهلهموقعماكلوجعلوا،للتلقيبرأسهمستقلأمصدرآذلك

والشك.الريبةيقبللا

كمامحذثون،فيهمكان!ان-"والأولياء:تيميةابنالإسلامشيخقال

،محدثونقبلكمالأممفيكانقد"إنه:قالأنه"!ووالنبيعنالصحيحينفيثبت

منالمحدثينأولأنعلىيدلالحديثفهذا،(1)"رمعفأحدأمتيفييكنفإن

يلهمكانوإن-فالمحدث،الصديقهوإذ،منهأفضلبكروأبوعمر،الأمةهذه

فإنه،والسنةالكتابعلذلكيعرضأنفعليه-تعالىالثهجهةمنويحدث

وكان،اللهكتابعندوقافاالخطاببنعمركانولهذا،...بمعصومليس

الحديبية،يوملهبينكماله،يقعماتخالفأشياءلهيبينالصديقبكرأبو

الخطاببنعمروكان،ذلكوغيرالزكاةمانيقتال!لوم،!"النبيموتويوم

فتردالقولقالوربما،إليهيرجعونوتارةإليهميرجعفتارة،الصحابةيشاور

قدركماقولهويدعإليهافيرجعالحقلهوتبينقولهالمسلمينمنامرأةعليه

رأيه،ويدعبهفيعمل!"النبيعنحديثلهفيذكررأيايرىوربما،الصداق

القوليقولوكان،متعددةقضايافيدونههوعمنبعفالسنةيأخذوكان

فإذا،أخطأهأمالحقأصابعمريدريماوالثه:فيقول،أصبت:لهفيقال

هوالقيامةيومإلىربهعنقلبهيحدثهقلبذيفكلالمحدثينإمامهذاكان

طائفةكانوإن،كلهمعليهميجوزالخطأبل،معصومفيهمفليسعمر،دون

آنفأ.تخريجهتقدم(1)
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!مجنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فهذا؟...العصمةمنللأنبياءيثبتمانظيروهو،محفوظالوليأنتدعي

الناسمنأحدكلأنعلىالمسلموناتفقولهذا،والإجماعللسنةمخالفباطل

والنورالهدىفيمتفاضلينكانوا!ان!الثهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذ

منيأخذالصديقلأن؟المحدثمنأفضلالصديقكانولهذا،والإصابة

صوابلهفيقعالمحدثوأمامحفوظا،معصوماشيئاإلايأخذفلا،النبوةمشكاة

مفتقرينالأولياءجميعصاروبهذا،خطئهمنصوابهتميزوالسنةوالكتابوخطأ،

آثاروافقفما،الرسولولبآثارأمورهمجميعيزنواأنلهملابد،والسنةالكتابإلى

،-فيهمجتهدينكانواوإن-باطلفهوذلكخالفوما،الحقفهوالرسول

الأولينالسابقينأنومعلوم،خطأهملهمويغفر،اجتهادهمعلىيثيبهمتعالىوالله

الأولياءآخروأما،وتقوىإيماناأعظمفهم،النبويةللآثارواتباعااهتداءأعظم

.(1)"مهلحصلمامثللهيحصلفلا

:والذوقوالوجدالكشفمنبشيءوالسنةالكتابمعارضةعدم-3

،وقياسورأيبعقلالقرآنعارضأنهالسلفمنأحدكلامفييوجدلا"

وأؤخذاأوذوقالهإن:يقولمنفيهمولا،...ومكاشفةووجدبذوقولا

.(2)"والحديثالقرآنتخالفمكاشفةأومخاطبة

الثهنمرسولسمعإذامنالصحابةفيكانهل"فانظر::القيمابنوقال

منهمأحدقطكانوهل،؟سياستهأوعقلهأووجدهأوذوقهأوبقياسهعارضه

فلقدمقلد؟،تقليدأوسياسةأوذوقاأوقياساأوعقلااللهرسولنصعلىيقدم

.(227-226/2)الفتاوىمجموع(1)

.(29-28/13)السابق)2(المصدر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"زمانهمفييكونأوحالههذامنوجهإلىتنظرأنوصانهاأعينهماللهأكرم

والبدعة؟الأهواءأهلعندوالذوقوالوجدالكشفينقفأصلوهذا

،الرسوليأتيالذيالملكيأخذحيثمنيأخذ"أنهيذعيمنهمالواحدفإن

مشكاته،عنيأخذونكلهموالأنبياءالتوحيد،علمالمعدنذلكمنيأخذوأنه

وذلكالإلحاد")2(،أهلمقالاتمنذلكونحو،النبيمنأفضلالولي:يقولأو

.المسلمونعليهوأجمعوالسنةالكتابفيثبتمايعاليض

!ح!!!!6!ح!

.(1/432)السالكينمدارج(1)

.(29-28/13)الفتاوى)2(مجموع
http://www.al-maktabeh.com



جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

الثالثالمسلك

بحلاموالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

بهميحتجونالذينالأهواءأهلأئمة

والوجدالكشفمنيتخذونالذينوالبدعةالأهواءأهلأنلهيؤشفمما

والسنةالكتابوبينبينهموصعتقد؟والاستدلالللتلقيمصدرأوالذوق

وطلبوالسنةالكتابفيالتفقهعنفأعرضوا،والعوائقالحواجزالأمةوإجماع

والاستدلالالتلقيفيطريقهموقصروا،العلمأهلعلىالتتلمذطريقعنالعلم

وأئمتهم.مشايخهممنيتلقفونهماعل

والوجدالكشفمنأولئكعليهنقفمافيالسنةأهلعييذلك؟أجلمن

ويقفدونهمبهميعتذونالذينأئمتهمكلاممنعليههممايخالفماببيانوالذوق

الصوفيةمشايخ"كانفقد،كتبهمفيلهمويترجمونبالولايةلهمويشهدون

كثيرالأن؟الشرعومتابعةالعلمبمتابعةكثيرايوصونالاستقامةأهلالعارفون

اعتصامغيرمنوهواهاوإراداتهاالنفسمحبةمجرددئهالعبادةفيسلكوامنهم

ضلاليشبهضلالاذلكبسببفضلوا،والسنةالكتاببهجاءالذيبالعلم

السالكينمنكثيرحالمنيعلمونهلمابذلكوصواإنما"وهم،(1)"النصارى

بها،بعثالتياللهلسبيلمتبعغيرويهواهيراهوماووجدهذوقهمعيجريأنه

.(2)"الثهمنهدىبغيرالهوىنوعوهذا

.(5/331)النبويةالسنةمنهاج(1)

.(1/052)لاستقامةا(2)
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نقضفيالهممنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

القومكتبفيموجودةأقوالمنالأئمةلأولئكبماالسنةأهلفيستشهد

يأتي:ماعلىتدذ

عنهما.الخروجعنوالنهي،الأحوالجميعفيوالسنةالكتابباتباعالأمر-1

اتباعطريقعنإلاالصحيحالكشفمرتبةعلىللحصولطريقلا-2

والسنة.الكتاب

كانإذاإلاوالذوقوالوجدالكشفمنللعبديعرضلماقيم!لا-3

والسنة.للكتابموافقأ

باطل.فهووالسنةالكتابيخالفمافيهكانوذوقووجدكشفكل-4

والبدعة؟الأهواءأهلعليهالذيوالذوقوالوجدالكشفأصلينقضوهذا

ذلك،فيالعظيمةالأقوالهذهيقلدونهمالذينشيوخهمعنثبتإذافإنه

وعفاعنهموالذوقوالوجدالكشفمنعليههمماتلفواإنماأنهميذعونوهم

الباطلذلكعنالرجوععليهمالواجبكان؟وقصصهمأقوالهممنإليهمنقل

أئمتهم.كلاممنيوافقهماماإلىوالسنةللكتابالمخالف

النقض:فيبهائستشقدالتيأقوالهمومن

القومنكتمنقلبيفيالنكتةيقع"ربما:الدارانيسليمانأبوقال-1

.(1)"والسنةالكتاب:عدلينبشاهدينإلامنهأقبلفلاأياما

.(2)ادعملهفباطلسنةاتباعبلاعمل"من:الحوارىأبيبنأحمدقال-2

.(87)صالصوفيةطبقات(1)

.(014)صالقثميريةالرسالة(2)
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حص!نمنقضفيالهممنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

وقتكلوأحوالهأفعالهتنرنلم"من:حفمالنيسابوريأبوقال-3

.(1)"الرجالديوانفيتعدهفلاخواطرهيتهمولموالسنةبالكتاب

أثراقتفىمنإلاالخلقعلىمسدودةكلها"الطرقالجنيد:قالول-4

.(2)"ىم!هت!الرسول

هذافيبهيقتدىلاالحديثيكتبولمالقرآنيحفظلم"من:وقال-5

.(3)"والسنةبالكتابمقيدهذاعلمنالأنالأمر؟

نطقوفعلاقولانفسهعلىالسنةأقر"من:النيسابوريعثمانأبوقال-6

!قإنتطيعوة:تعالىالثهقال،بالبدعةنطقنفسهعلىالهوىأقزومن،بالحكمة

.(4)"أ45:النور9(ققتدوأ

سلوكه،عليهسهلتعالىالحقطريقعلم"من:البغداديحمزةأبوقال-7

.(5)"وأفعالهوأقوالهأحوالهفيالرسولمتابعةلاإالثهإلىالطريقعلىدليلولا

فإنعلمنتيجةيكونلاحال"كلنجيد:بنإسماعيلعمروأبوقال-8

.(6)"نفعهمنصاحبهعلىأكمرضرره

.(51/230)الأولياءحلية(1)

.(043)صالقشيريةالرسالة(2)

.(431)صالسابقالمصدر(3)

.(01/442)الأولياءحلية(4)

.(395)صالقشيريةالرسالة(5)

.(554)صالصوفيةطبقات(6)
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الذيوهو:معانأكذاألثلاثاسم"التصوف:السقطيسريقال-9

ظاهرعليهينقضهعليمفيبباطننيتكلمولا،ورعهنورمعرفتهنوريطفئلا

.(1)"اللهمحارمأستارهتكعلىالكراماتتحملهولا،السنةأوالكتاب

وكان-بالولايةنفسهشفررجليإلىالبسطامييزيدأبوومضى-01

ودخلبيتهمنالرجلذلكخرجفلما،-بالزهدمشهورأمقصودأرجلأ

:وقالعليهيسلمولميزيدأبوعنهفانصرف،القبلةتجاهببصاقهرمىالمسجد

.(2)"؟يدعيهماعلمأمونأيكونفكيف!وو،اللهرسولآدابعلمأمونغيرهذا"

الهواءفييرتقيحتىالكراماتمنأعطيرجلإلىنظرتم"لو:وقال-11

وأداءالحدودوحفظوالنهيالأمرعندتجدونهكيفتنظرواحتىبهتغتروافلا

.(3)"الشريعة

!ح!!!!اكع

.(69)صالقثميريةالرسالة(1)

.(77-76)صالسابقالمصدر(2)

.(77)صالسابقالمصدر(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

وأصولهجذورهببيانوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

تعالى:فقال،الخالصالدينبأنهدينآلعبادهارتضاهالذيالإسلاماللهوصف

أنهوبيان،لإخلاصباللأمرتقرير"هذاف،13الزمر:أ(آلمخالصىآلدينآلآيته!

فكذلك"الوجوهجميعمنعبادهعلىالتفضلوله،كلهالكماللهأنهكماتعالى

لنفسه،ارتضاهالذيالدينفهو،الشوائبجميعمنالخالمالصافيالدينله

اللهمنأنهالإسلاملدينمزئةفأعظم،(1)"هبوأمرهمخلقهلصفوةوارتضاه

ذلك،غيرأوتشريعأونهيأوأمرفيشركفيهأحدلأيليسخالصأسبحانه

وهودئه،عالدينإخلاينافيفهومنهليسممافيهأديخلأميرفأيثئم،ومن

.وبهتانوإفكوالعملالقولمنزور

الذيوالذوقوالوجدالكشفينقفونالسنةأهلفإنذلك؟علىوبناء

قدوأنه،الخالصالدينعلىدخيلأمرأنهببيانوالبدعةالأهواءأهلعليه

هدىبغيرالبشروضعهاي!لاالمنحرفةالباطلةالعقائدمنالمسلمينإلىتسزب

فيبئنون:،سلطانولابينةولااللهمن

!انماشيء،فيالإسلاممنليسوالذوقوالوجدالكشفأصلأن-1

الباطلة.والنحلالمللأهلمنالكفروأهلالإسلامأعداءمنالصوفيةتلقفه

،الإسلاممنليستباطلةعقائدإلىيؤديوالذوقوالوجدالكشفأن-2

الكفر.أهلعقائدمنهيوإنما

.(717)صالرحمنالكريمتيسير(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

عليهالذيوالذوقوالوجدالكشفبطلانمنصفلكليظهرذلكوببيان

ميراثمنهوبأميريستدلونإنماأنهمحينئذلهيتبينلأنه؟والبدعةالأهواءأهل

ومللهم.الكفرأهل

والذوقوالوجدالكشفحقيقةأنمبئنأ-تيميةابنالإسلامشيخقال

أوجهومعذدأ،وغيرهمالنصارىمنالكفرمللعنمأخوذةهيإنماوكؤداها

مللمنسبقهملمنوالذوقوالوجدالكشففيالصوفيةيدعيهمامشابهة

إلىالرسولشرعهاالتيالعباداتعنعدلمنذكر"والمقصود::-الكفر

الفلالمنأنواعفيصارواوأنهم،وهواهومحبفووجدهوذوقهبإرادتهعباداقي

والوصولالأنبياءوساطةإسقاطيدعيمنففيهم:النصارىضلالجنسمن

الاتحاديدعيمنومنهم،النبوةمنأفضلهوماويدعيطريقهمبغيرالثهإلى

التوحيدحقيقةإلىالواصلينلطائفته!امالشيخهوإمالنفسهإماالخاصوالحلول

مبتدعةهؤلاءوكذلكبالغلو،موصوفونوالنصارى،النصارىقولوهذا،بزعمه

يدعيممنكثيرالصنفينهذينفييوجدولهذا،الراففةوفيفيهمالغلؤالعتاد

عبيد،بنيلائمتهمالإسماعيليةمنكثيريدعيهكماالإلهيةلشيخه!امالنفسهإما

غيرومنالبيتأهلمنلغيرهموإماعشرللاثنيإماالغاليةمنكثيريدعيهوكما

الخارجينالمبتدعةجنسفيوكذلك،وغيرهمالنصيريةتدعيهكماالبيتأهل

الغلاةمنطوائفمنهموالتصوفوالتألهالتعبدأهلمنوالسنةالكتابعن

نبيوجوديجؤزمتفلسفاكان!ان،النبوةفوقهوماودعوىالإلهيةيدعون

صارواوغيرهماسبعينوابنالزندقةفيالمقتول!كالسهرورديمحمدبعد

سبيللاالظاهرالشرعأنورأىالشرعبهجاءبماأقرمنبخلاف،النبوةيطلبون
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الولايةمنويدعي،تختملمالولايةلكنختمتالنبوة:يقولفإنهتغييرهإلى

منها،يستفيدونالأنبياءوأنوالمرسلينللأنبياءيكونوماالنبوةمنأعظمهوما

:نوعانوالاتحادالحلولفيوهموالاتحاد،بالحلوليقولمنهؤلاءومن

فيويقولون،وأمثالهعربيكابنالمطلقالعاموالاتحادبالحلوليقولنوع

عربي:ابنقالكمامنهاأعظمالولايةإن:النبوة

الولىودونالرسولفويقبرزخفيالنبوةمقام

وخاتمالرسللخاتمإلاالعلمهذا"وليس:صالفصوفيعربيابنوقالول

منأحديراهوماالأنبياء،خاتممشكاةمنإلاالأنبياءمنأحديراهوماالأنبياء،

رأوهإذايرونهلارأوهإذاالرسلأنحتىالأولياء،خاتممشكاةمنإلاالأولياء

التشريعرسالةأعني-والنبوةالرسالةفإنالأولياء،خاتممشكاةمنإلا

أولياءكونهممنفالمرسلونأبدا،تنقطعفلاالولايةوأما،تنقطعان-ونبوته

الأولياء؟،مندونهمبمنفكيفالأولياء،خاتممشكاةمنإلاذكرناهمايرونلا

التشريعمنالرسلخاتمبهجاءلماالحكمفيتابعاالأولياءخاتمكان!ان

،أنزليكونوجهمنفإنه،إليهذهبنامايناقضولامقامهفييقدحلافذلك

الفينمنبالحائطالنبوة!روالنبيمثل!ولما:قال،"أعلىيكونوجهومن

الأولياءخاتموأما،اللبنةموضع!صهوفكان،لبنةموضعإلاكملتقدفرآها

موضعالحائطفينفسهويرىعوو،النبيمثلهمافيرىالرؤيا،هذهمنلهبدفلا

والسبب،الحائطفيكمل،اللبنتينتينكموضعفيتنطبعنفسهويرى،لبنتين

الفضةواللبنةفضة،منولبنةذهبمنلبنةالحائطأنلبنتينرآهالكونهالموجب

الصورةفيهوماالسرفيالثهعنآخذهوكما،الأحكاممنفيهيتبعهوماظاهرههي
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وهوهكذا،يراهأنبدفلا،عليههوماعلىالأمريرىلأنهفيه،متبعالظاهرة

الملكمفيأخذالذيالمعدنمنيأخذفإنه،الباطنفيالذهبيةاللبنةموضع

العلملكحصلفقدإليهأشرنامافهمت"فإن:قاللا،الرسولإلىبهيوحىالذي

منعليههمماكشفوبينامواضعفيهؤلاءعلىالردبسطناوقد:قلتدا.النافع

فهؤلاءالخاصبالاتحاديقولونالذينوأما،والزندقةوالنفاقوالخيالالضلال

.(؟)"بذلكيصرحمنمنهم

أحدكلامفييوجدلاولهذابه؟يقتدىالذيالإمامهوالقرآن"فكان:وقال

ومكاشفة،ووجدبذوقولا،وقياسورأيبعقلالقرآنعارضأنهالسلفمن

تقديمفيجب:يقولأنعنفضلا،والنقلالعقلهذافيتعارضقد:قطقالولا

تخالفمكاشفةأومخاطبةأوؤخذاأوذوفالهإن:يقولمنفيهمولا،...العقل

الملكيأخذحيثمنيأخذأنهأحدهمتذجميأنعنفضلا،والحديثالقرآن

كلهموالأنبياءالتوحيد،علمالمعدنذلكمنيأخذوأنه،الرسوليأتيالذي

مقالاتمنذلكونحو،النبيمنأفضلالولي:يقولأو،مشكاتهعنيأخذون

يعرفوإنما،المسلمينفيتغدحدثتتكنلمالأقوالهذهفإنالإلحاد؟أهل

النبيغيرأنيجؤزمنفيهمفإن؟والنصارىاليهودملاحدةعنإماهذهمثل

:يقولونوهمرسل،عندهمفإنهم؟الحواريينفييقولهقدكما،النبيمنأففل

إلىأنبياء،سموهم!ان،وموسىإبراهيمومنبل،وسليمانداودمنأفضل

الأمور")2(.هذهأمثال

.(338-5/333)النبويةالسنةمنهاج(1)

.(29-28/13)الفتاوى)2(مجموع
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

كليعلمقدهؤلاءمنالواحدأنمنبعضهميدعيهما!وكذلك:وقال

المقالاتمنذلكونحو،الثهمنومنزلتهأبيهواسمواسمهويكونكاندتهولي

مثل:،خصائصهبعضفيالثهيشاركالبشرمنالواحدأنتتضمنالتيالباطلة

في!ضهميقولكماذلك،ونحوقديرشيءكلعلىأوعليمشيءبكلأنه

موومةوقدرتهالثه،علمعلىينطبقأحدهمعلمإن:شيوخهوفي"شروالنبي

المقالاتفهذه،عليهالثهيقدرماعلىويقدر،اللهيعلمهمافيعلمالله،قدرةعلى

علماءبإجماعباطلةوهيعلي،فيوالغاليةالنصارىقولجنسمنيشبههاوما

.(1)"المسلمين

المبتدعان:الطريقانوأما":وقال

باطلفيههذافإن،البدعيوالرأيالبدعيالكلامأهلطريقفأحدهما:

هؤلاءفيبقى،الأعمالمنورسولهبهاللهأمرفيمايفرطونأهلهمنوكثيركثير،

الباطلة.اليهوديةإلىمنحرفونوهؤلاء،عملوفسادعلمفسادفي

منحرفونوهؤلاء،البدعيةوالعبادةوالتصوفالرياضةأهلطريق:والثاني

الوجولعلىنفسهالإنسانصفىإذا:يقولونهؤلاءفإن،الباطلةالنصرانيةإلى

عبادتهتكونهؤلاءمنوكثير،تعلمبلاالعلومعليهفاضتيذكرونهالذي

.(2)"وو!الرسولبهجاءلمامخالفةبلمبتدعة

.(96-1/95)النبويةالسنةمنهاج(1)

.(429-428/5)السابق)2(المصدر
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نقضفيال!سنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

المعروفينإمابعفالشيوخفيذلكنحوالناسمنكثير"ودعوى:وقال

جنسمنأقوالالهمفإن،أهلهمنوليسالصلاحبهيظنمنوإمابالصلاح

خوطبواإذاهؤلاءوعامة،النصارىأقوالمنشروبعضها،النصارىأقوال

ويقول،العقلفوقأمرهذا:النصارىقولجنسمنقالواقولهمفسادببيان

الكشففيعندناثبت:يقولالوحدةأهللشيخالتلمسانييقولهكانمابعضهم

والنقل،العقلح:سبيلهميسلكأنأرادلمنويقولون،النقليناقفصريحما

.(1)4والنقلالعقلمناخرجأو:

!ح!!!!6!ح!

.(187-3/186)الصحيحالجواب(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاال!هواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

ووحيهالشيطانوساوسمنبأنهوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض

ذلك؟ونحووالمعراجوالهاتفوالخاطروالإلهاموالذوقوالوجدالكشف

،والغيبياتوالمعارفالعلوممنلهكشفاللهبأنصاحبهادعوىعلىقائمةكلها

وأالأنبياءأحدأووو!لك!نبيهبواسطة!امانفسهفيإلهامأ!اماخطابأإماوذلك

الخضر.

والوجدالكشفمنالمبتدعةأولئكعليهمانقضهمفيالسنةأهلفيعتني

خاطرهمفيجالماأنويقزرونيدعونها،التيالدعوىتلكبنقفأصلوالذوق

الشيطانمنهوإنماذلكمنبأبصارهمرأوهأوبآذانهمسمعوهأوإليهمألقيأو

.الفاسدةوالخطراتالوساوسمنإليهميلقيهوما

الآتية:النقاططريقعنيأتيذلكوتقرير

ومنهحقهومامنهيسمعهأويراهأوالإنساننفسفييلقىماأن:الأولى

باطل:هوما

الخيرقلوبهمفييلقون،وشياطينملائكةبالإنسداوكلسبحانهاللهإن

اللهأخبركما،...الشرمنالباطلةوالعقائدالخير،منالصادقفالعلموالشر،

الملك،منبأنهيشعرلاالبشركان!ان،توحيهماالبشرإلىتوحيالملائكةأن

يكونتارةعبادهإلىيوحيهماكان"!اذا،(1)"الموسوسبالشيطانيشعرلاكما

.(532-17/531)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالهم!نةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمنهج

يختمبهلامطلفاكلهمللمؤمنينفهذا،وساطةبغيروتارة،ملكبوساطة

تعالى:وقال،17:القصصأ(أقمجعيهآنمولهتىأيمصوآؤحتتآلملى!:تعالىقال،لأنبياءا

(نو!ئمميإنمآؤآشهذاشتاةقائوأؤبرسموليبىامنوأةآنآتحؤايىلنإلىآؤحتثؤإد!

أنهفذكر،168:النحلأ(ألمحتنإلىزئكؤآؤحى!:قالقدكان!اذا،!111:المائدة9

،211:فيكلؤشمآ:آضرها(أفصلت!ؤآؤخى:تعالىوقال،أولىالإنسانفإلى،إليهميوحي

سبحانهفهو،18-7:الشمس1(تأقتقانجوزقاؤتفؤلفاؤقاسؤلقا!ؤتف!ى!:تعالىلقاوقد

إلهاموهو،الشيطانبواسطةيكونوالفجور،للنفسوالتقوىالفجوريلهم

وهذابالفجور،أمرهذا،وحيإلهاموهو،ملكبواسطةوالتقوى،وسواس

.(1)"بالتقوىأمر

:أقسامثلاثةعلى!الرؤياأنالصحيحالحديثفيالثابتمنكان!اذا

يلقيمافكذلك؟الشيطانمنورؤيا،النفسحديثمنورؤيا،الفهمنرؤيا

رحماني،:ثلاثةالأحوالكانتولهذا؟أقسامثلاثةيقظتهحالفيالإنساننفسفي

:أصنافثلاثةوالتصرفالمكاشفةنوعمنيحصلوما،وشيطاني،ونفساني

لهوالشيطانقوة،لهاوالنفسقوة،لهالملكفإن،وشيطاني،ونفسيققكي،

حق،فهو،المؤمنقلبومنالملكمنكانفماقوة،لهالمؤمنوقلبقوة،

.(2)"باطلفهوالنفسووسوسةالشيطانمنكانوما

.(529-528/17)الفتاوى)1(مجموع

.(613-10/612)السابقالمصدر(2)
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الإنساننفسفييلقىمماباطلهووماحقهومابينالفرقان:الثانية

والسنة:الكتابموافقةهويراهأويسمعهأو

ومنهاللهمنهومامفيسمعهأويراهأوالإنساننفسفييلقىماكانإذ

تمييزيمكنلافإنه؟باطلهوماومنهحقهوماومنه،الشيطانمنهوما

هومامفيتبينينتقف،ولايخطئلامطردبفرقانإلاالآخرمنالأمرينأحد

وهذا،الشيطانأولياءمنالرحمنأولياءبهويتميز،الشيطانمنهووماالثهمن

آئفققاقترل!آلذىفهو:!محمذابهالقهبعثالذيالفرقانهوإنماالفرقان

والباطل،الحقبينبهالثهفرقالذيوهو،11:الفرقان1!تلييرالقفقمينيييهو!ءغتبغلي

النار،وطريقالجنةطريقوبين،والغيالرشادوبين،والضلالالهدىوبين

والسنة،الكتابهو:وذلك،الشيطانأولياءوسبيلالرحمنأولياءسبيلوبين

حق،وهو،اللهمنفهولفهتقوىأنهعلىوالسنةالكتابدلمماذلككانفإن

وباطل،خطأوهو،الشيطانمنفهوفجورأنهعلىدلمماكانوإنمحمود،!الهام

ته،شئظناقهؤتبمانقيضقآلرخميندتجيىغنيغمث!ومن!:تعالىلقاكما،مذمومووسواس

!لفقالدا!آةا!!حق!ضقتدونآحممؤ!تئمبونلمتئبيليآعق!ذوتهتمداتهتم!قرين

نزلهأماهوالرحمنوذكر،!38-36:الزخرفأ(آتعرلنيخيث!ئقآتممثيرقاتببغذويئكبتنى

آلديننيخي،ؤمتاؤيتمير!آقوملفيئيهدىانآتقرهذاإن!:تعالىوقال،رسولهعلى

ليما(آعذابمقتمناآغتذلأخرؤبآيؤمنونلاالذين!وآنآتج!إتجيراالتمآنةألضخيحغتييغخلون

.(1)المعنىهذافيالآياتمنذلكوغير،11.-9الإسراء:أ

.(529/17)(41ه-413/10)الفتاوى)1(انظر:مجموع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

يسمعونهأويرونهأووالبدعةالأهواءأهلنفوسفييلقىماأنتقرير:الثالثة

!اضلاله:ووساوسهالشيطانوحيمنيكونالذيالباطلقبيلمنهو

يسمعهأوالإنساننفسفييلقىفيماوالباطلالحقبينالفرقانمعرفةبعد

ينتقفأصلذلك؟منوالبدعةالأهواءأهليدعيهماعلىوتطبيقه،يراهأو

يكونأنإمايخلو:لاذلكأنويظهر،والذوقوالوجدالكشفمنيذعونهما

نأوإما،ووحيهالشيطانوساوسمنيكونأنوإماوتوفم،محفخيال

لإضلاله.للإنسانالجنتصؤرمنيكون

هما:،أمرانأعظمهاأمور،عدةذلكفيوالحجة

مخالفةالمسلمين!اجماعوالسنةللكتابذلكمنيدعونهمامخالفة-1

على:باشتمالهوذلك،صريحة

.سلطانمنبهااللهأنزلماالتيوالتشريعاتالبدعمنأنواع-

والرقمالمحدثالسماعمنوالفجوروالمعاعميالمنكراتمنأصناف-

الدين.باسم

ورسوله.اللهأمربخلافالأمر-

إلىالحاجةعدمدعوىبلكالأنبياء،مباشرةالثهعنالتلقيدعوى-

الوحي.فيالثهوبينبينهمالأنبياءواسطة

ونحوهالنفوسفيوماوالأرضالسماواتغيبعلىالاطلاعدعوى-

.المغيباتمن

والخفر.والأنبياءالأمواترؤيةدعوى-
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ج!نمنقضفيالسنةأهلحص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

عوالتحكم.والخربمحفالظنقولمأنه-2

أنهيظنمن"فمنهم:-الأمرهذامجقيأ-تيميةابنالإسلامشيخقال

نعم،.كذبوهذا،ذلكلهحصلشخضاأنويحكون،تلقينبلاالقرآنيلقن

تصقلالرياضةفإنفتلاها،تذكرهانفسهصفىفلما،الفهآياتسمعيكونقد

:قالبعضهمأنيحكىأوبعضهمويقولنسيها،قدكانأشياءفيذكر،النفس

وهذا."يموتلاالذيالحيعنعلمناوأخذناميت،عنميئاعلمهم"أخذوا

تعالىاللهمنهوخاطرأوخطابمنإليهيلقىماأنيظنمنمنهملكن،يقع

الرحمانيبينيفرقفرقانعندهموليسالشيطانمنيكونوقد،واسطةبلا

....والشيطاني

عندصاروا،واسطةبلاالفهمنلهميحصلهذاأنظنوالماهؤلاءإنثم

وأنامحمد،يدعلىعطيته"فلان:أحدهميقول،الرسولاتباعمنأعظمأنفسهم

الشيخوهذا،الكتابعنيأخذ"فلانأيضا:ويقول،"واسطةبلاالثهمنعطيتي

لفظ:"الثهو"أعطاني،"اللهعن"يأخذ:القائلوقولهذا.ومثل،"اللهعنيأخذ

مجمل:

بمشيئة:أي،الخلقيالكوني)وهوالعاموالأخذالإعطاءبهأرادفإن

هذا،فييشاركونهالناسجميعولكنحق،فهوهذا(:ليحصلوقدرتهالفه

والكفارالاعتبار،بهذاأخذالقهعنأيضاهوالكتابعنأخذالذيوذلك

كذلك.همأيضاالكتابوأهلالمشركينمن

إليه،ويقربويرضاهالفهيحبهمماهولهحصلالذيهذاأنأرادوإن

:طريقانفهنا:تعالىالقهكلامهوإليهيلقىالذيالخطابوهذا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الشيطانمنلاالفهمنهوإنماهذاأنلكأينمن:لهيقالأنأحدهما:

كما،عليهموينزلونأوليائهمإلىيوحونالشياطينفإن،؟ووسوسفوإلقائه

وأهلالمشركينعبادفيكثيزاموجودوهذا،القرآنفيبذلكتعالىالقهأخبر

بدعتهم،بحسبالبدعأهلفيو،ونحوهموالسحرةالكهانوفي،الكتاب

أنههناوالمقصود،...رحمانيةتكونوقدشيطانيةتكونقدالأحوالهذهفإن

الباطلوأهلالحقأهلبينمشتركاالأحوالهذهجنسكانإذا:لهميقال

الحق.هولكمحصلماأنيبيندليلمنبدفلا

بهاللهبعثلمامخالفلأنه؟الشيطانمنهذابل:يقالأن:الثانيالطريق

غايته:وإلىسببهوإلىلهحصلفيماينظرأنهوذلك!ى،محمذا

الصخلهذااسجد:لهيقالأن:مثل-شرعيةغيرعبادةالسببكانفإن

لكيحصلحتىالصورةهذهبصاحباستشفعأوالمراد،لكيحصلحتى

كماالكواكبيدعوأن:مثلبهواستغثالمخلوقهذاادعأو،المطلوب

سواءالخالقيدعوكمامخلوقايدعوأنأو،الكواكبدعوةكتبفييذكرونه

إماسبحانهالخالقيدعوكمادعاهفإذاشيخا،أون!تاأوملكاالمخلوقكان

السبببهذالهحصلمافحينئذ:-بهمشركاصارمسألةدعاءوإماعبادةدعاء

أحيائا،لهمتتراءىالشياطينوكانت،للمشركينيحصلكانكما،بالشركحصل

لهميقضونأو،الغائبةالأمورببعضويخبرونهمالصخمنيخاطبونهموقد

توحيدهممنمنهماشتروهبماالقليلالنفعهذالهميبذلونفكانوا،الحوائجبعض

سماعسببهيكونقدوكذلككالسحر...،بزوالههلكواالذي!ايمانهم

حمياتفعلمماأعغبالنفوستفعل،النفوسخمرهيوالمعازف،...المعازف
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

وإلىالفواحشإلىومالوا،الشركفيهمحلبالأصواتسكروافإذا،الكؤوس

موجودةالثلاثةوهذه،ويزنونالثهحرمالتيالنفسويقتلونفيشركون،الظلم

عليهمفغالبالشركأماوالتصدية،المكاءسماعالمعازفسماعأهلفيكثيزا

الفواح!شوأماحبه،علىويتواجدونالفهيحبونمامثلغيرهأوشيخهميحبوابأن

فإنالقتلوأما،...الفواحشلوقوعالأسبابأعظممنوهوالزنا،رقيةفالغناء

قوته،منذلكويعدون،بحالهقتله:يقولونكثير،السماعفيبعضابعضهمقتل

،..الآخر.قتلأقوىشياطيفكانتفأيهم،تحضرهمشياطينمعهمأنوذلك

غيرأوفرشاوإماشخضاإمايقتلمنومنهم،منهملكثيرهذامثلجرىوقد

الشخمذلكفيقتل،بشيخهويستغيثالثأرصاحبيقومثم،بحالهذلك

وكانواحد،لغيرهذامثلجرىكماأكثرأوأقلوإماعشرةإمامعهوجماعة

شيطانية،أحوالهذهأنلهمتبينفلما،الكراماتبابمنهذايحسبونالجهال

بصرهمنذلكعرف؟والعدوانالإثمعلىتعينهمشياطينمعهمهؤلاءوأن

لهؤلاءدا)1(.كانالذيوالغشالتلبيسوانكشفتعالىالفه

أفضليكنلموالمكاشفةوالخطابالإلهامأهلمنكانمن"كل:وقال

لماتبغا،والسنةبالكتابالاعتصامفيسبيلهيسلكأنفعليه،!تعمرمن

عليه.وردلماتبغاالرسولبهجاءمايجعللا،الرسولبهجاء

وظنوا،عليهموردبماواستغنواذلكوتركواوضلواأخطئواالذينوهؤلاء

علمهم"أخذوا:يقولأحدهموصار،المنقولالعلماتباععنيغنيهمذلكأن

له:فيقاللا،يموتلاالذيالحيعنعلمناوأخذنا،ميتعنميئا

.(184-01/134)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالهمشةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

لكنتالمعصومالنقلولولاحق،فهوالمعصومعنالثقاتنقلهماأما

.والنصارىاليهودمنوإما،المشركينمنإماوأمثالكأنت

أنهلكأينومنالفه؟،منوحيأنهلكأينفمن:عليكوردماوأما

...؟الشيطانوحيمنليس

وجودلهماويسمعونيرونومخاطباتمكاشفاتلهمالذينوهؤلاء

كليعرفهوهذا،النائمكحالأنفسهمفيإلاموجوذايكونلاوما،الخارجفي

الإنسانخيالفيوماعيائا،يرونهاأشخاضاالخارجفييرونقدولكنأحد،

إلىبهمويذهبونويحملونهم،الأشخاصأولئكويخاطبهم،غيرهيراهلا

ولباسوطعاموفضةبذهبويأتونهم،عرفاتغيرإلى!امابها،فيقفونعرفات

مثل،يطلبونهبمنأيضاويأتونهمالناسإلىويخرجونذلك،وغيروسلاح

!اماالهواءفيمحمولأإمابذلكفيأتونه،صبيأوامرأةفيإرادةلهيكونمن

معه،المقاميمكنهلمماالقويالباعثمننفسهفيوجدأنهويخبرشديد،بسي

يمرضونه،أوأعدائهمنقتلهيريدمنلهيقتلونوقدخطائا،سمعأنهيخبرأو

منوأنهالشيطانمنهذاأنيعلممنالناسمنلكنكثيزا،موجودكلهفهذا

ذلكأنيعلممنومنهمالسحر،منوعملهقالهبماحصلذلكوأنالسحر

أولئكيظنلامنومنهملنا،الجنبتسخيرأكرمناكرامةهذا:ويقولالجنمن

رجالهؤلاء:قالمعروفينغيركانوافإن،ملائكةأوآدميينعإلاالأشخا

بكرأبوهووهذا،إلياسهووهذاالخضر،هوهذافقالوا:تسموا!ان،الغيب

غيرأوالرفاعيأحمدالشيخأوعديالشيخأوالقادرعبدالشيخهووهذاوعمر،

نأيعرفلمحيث،عقلهغلطلكن،يغلطلمفهنا،كذلكالأمرأنظنذلك،
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ج!نمنقضفيالسنةأهلح!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

نفسهءشووافبيأنيظنهؤلاءمنوكثيرهؤلاء،صورعلىتمثلتشياطينهذه

النبيقبرعندذلكيرىومن،اليقظةفييأتيهالصالحينأوالأنبياءمنغيرهأو

ذلكلهقيلأو،اثحميخأوالنبيإنه:قالمنإياهأنهفيصادقوهوالشيخأوى!ك!

هذاأنيعلموعلمعقللهوالذي،أولئكصدقظنحيثغلطلكنفيه،

جكايحأمروهأن:مثل،الشرعمخالفةمنمنهميراهلماتارةعوو،النبيهوليس

أصحا!همنأحذايأتيكانما!+النبيأنيعلموتارة،ورسولهالثهأمريخالف

وتارة،؟يلهذايكونفكيف،قبرهمنيخاطبهمكانولا،اليقظةفيموتهبعد

وهذاهكذا،الدنيافيتصيرلاالجنةفيروحهوأن،قبرهمنيقملمالميتأنيعلم

:يقولونوقد،فلانرقيقةالصورةتلكويسمونهؤلاء،منلكثيركثيزايقع

فلامتإذا:يقولمنهؤلاءومن،روحانيته:يقولونوقد،تشكلمعناههو

رأوهمماتفإذا،نفسيأغسلأنافإني،يحضرنيفلاتاولايغسلنيأحذاتدعوا

تجيءإنك:الميتلهذاقالقدجتئاذلكويكون،البدنذلكوغسلجاءقد

الشيطانوغرضأموزا،لهيقولحياتهفيكانفإنهحقا؟ذلكواعتقد،الموتبعد

بعدالصتيرونماكثيزافهذاكالهندالمشركينبلادوأما،أصحابهيضلأن

وهم،!هذثممنزلهإلىودخلديوتاوقضىودائعوردحانوتهوفتحجاءموته

هؤلاءومن،صورتهفيتصورشيطانهووإنما،نفسهالشخصأنهتشكونلا

يحمثيآخذايراهوهو،سريرهعلىوالميت،غيرهأوأبيهجنازةفييكونمن

هونفسهأباهأنابقيشكفلا،أبيهبعدشيخاجعلقدوأبيهابنهبيدالناسمع

هذامثلويكونشيطائا،كان!انما،غيرهدونهورآهالذيمعهالماشيكان

الغيب،رجالمنإنه:لهموقالخالد،وغيرخالذانفسهسمىقدالشيطان

الشيخوينسبون،الغيبيخالذاوشممونه،الصالحينالإنسمنأنهيعتقدونوهم
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"ذلكونحوالخالديمحمد:فيقولونإليه

علىباطنهفييخاطبإنه:أحدهميقولالسلوكإلى"والمنتسبون:وقال

ومنهمالضوء،فيليشاهدهبإزائهوذاكبالليليصليمنفمنهمالشاهد،لسان

المريدويجدونيخاطبونأنهمويظنون،غيرهفيالسماعحالفييشاهدهمن

يتمثلالشيطانكانوربما،أنفسهمفييتمثلونهلأنهموذلك،بذلكقلوبهمفي

خوطبنا:فيقولون،الصورةتلكمنخطابانفوسهمفيفيجدون،صورتهفي

جهته.من

هنا،فالفرقان،؟هلالمخاطبفمن:المخاطبفيموجوذاكانوإنوهذا

حسنةبأشياءيخاطبونوقد،والنفسالشيطانوسوالسمنالمخاطبذلكفإنما

الشيطانبل،منهينفرونلئلا؟باطلأنهيعرفونبمايخاطبونولا،لهممنهرشوة

نفسهفييرىفمرةزاضنفسهإذاوالراهبحق،أنهيرىبماأحدهميخاطب

انصقلتفلماذلك،قبليتمثلهاقدكانلأنهمنها؟خوطبوربما،التثليثصورة

أعوانمنيكونوالعبادةالزهدأهلمنكثيرولهذا،...لهظهرتبالرياضةنفسه

بذلك،أمرهالذيهواللهأنويظنبهويخاطب،بذلكمأمورأنهويزعمالكفار،

،الشركمننفسهفيوماوالشيطانالنفسبذلكلهالآمروإنماذلك،عنمنزهوالله

إلايكونلاهذافإنذلك،منشيءلهعرضلماالدينلنهمخلضاكانلوإذ

بالسنةمتمسكلمخلصهذايقعولا،بدعةعندهأوعبادتهفيشركفيهلمن

.(2)"البتة

.(79-13/74)الفتاوىمجموع(1)

.(612-10/611)السابقالمصدر(2)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاال!هواءأهلاستدلال

السادسالمسلك

الصريغوالعقلالصحيحالغقلمخالفةبيان

والذوقوالوجدالكشففيذيمرلما

والبدعةالأهواءأهلاستدلالالسنةأهلينقضالسابقةالخمسةالمسالكفي

دليلأاعتبارهصحةعدمببيانوذلك،بنقفأصلهوالذوقوالوجدبالكشف

السابقة.المسالكتضمنتهاالتيالجوانبخلالمنوذلك،بهيستدل

الدليل؟ذلكعليهاشتملماكلبهينقضأصلهمنالدليلنقضأنومع

بأنهمعادتهمجرتالسنةأهلأنإلا؟عليهبنيمانقفلكلنقفالأصلإذ

سبقكما-الباطلمنعليهيشتملماأيضآينقضونأصلهمننقفالدليلمع

والتفصيلي.النقفالإجماليبابمنذلكوكأن،-موضعمنأكثرفيبيانه

والوجدالكشفأصلنقضهممع-السنةأهلفإن:المقامهذاوفي

عليهيشتملماينقضونإنهمبل،ذلكالنقفعلىفييقتصرونلا-والذوق

بشيءاستدلواالذينوالبدعةالأهواءأهلفيهذكرهمماوالذوقوالوجدالكشف

التاليين.والمسلكينالمسلكهذامضمونهيجوانبثلاثةمنوذلك،منه

عليهاتشتملالتيوالأمورالوقائعإلىالسنةأهلينظر:المسلكهذاففي

والوجدبالكشفاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهليذكرهاالتيالقصص

المعلومومنلهما،الصريحوالعقلالصحيحالنقلمعارضةيبينونثم،والذوق

الصحيحةالدلائلمنالصريحوالعقل،الإسلامأهلحجةهوالصحيحالنقلأن

الصريحوالعقلالصحيحالنقلأنثبتماومتىالعقلاء،جميعيقبلهاالتي
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

لهاإبطالأذلكفيكانالمزعومةالكشوفتلكعليهاشتملتمايخالفان

دعواهمذلكفيوالبدعةالأهواءأهلينفعولابها،وللاستدلالفيهالماونقضأ

منها:لأمور،للعقلولاللنقلفيهامدخللاكشوفهمأن

جاءناالذيهوالنقلفإن،والعقلللنقلمخالفةنفسهاهذهدعواهمأن-1

آدمبنيبهاللهكزمالذيهووالعقل،لعبادهارتضاهالذيالثهدينطريقهعن

والعقل.النقلعنخروج-ثممن-فإلغاؤهما،التكليفمناطوجعله

ذلكفيالفرقفما،وبرهاندليلأيعنمجردةدعوىدعواهمأن-2

لهمصحتولو،؟يدعونهماسائرفيالبشرسائرمنغيرهموقولقولهمبين

مبتدعةبأنهمفيهممخالفهمدعوىفيهمتصحأنالأولىمنلكاندعواهم

الأدلةمعهممخالفيهملأن،المسلمينجماعةعنخارجونالدينعنمارقون

البتة.لهايشهدمالهاليسعاطلةفدعواهمهموأما،والعقليةالنقليةوالبراهين

سياجآأنفسهمحولليضعواابتدعوهاإنمامنهمالدعوىهذهأن-3

فهي،مخالفيهمسهاممنأنفسهمويحمون،نقدهممنأتباعهمبهيمنعون

شيئآ.صاحبهاتفيدلاواحدطرفمندعوى

والعقلالصحيحللنقلالمخالفةكشوفهمفيالصوفيةشطحاتونماذج

كتبهممنوحسبواحدآكتابآتتبعناولوتذكر،أنمنوأكثرأشهرالصريح

بل-تقبلهلامالرأيناوتراجمهموكشوفهمالمزعومةكراماتهمفيالمؤلفة

-يقالكما-ذكرهامجردإنبل،السليمةوالفطرالصحيحةالعقول-تمخه

قبلهوالذيالمطلبهذافيالسابقةالمسالكثناياوفيعليها،الردعنيغني
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المراد،بهويظهرالمقصود،بهيحصلبعفماهناأوردولكنذلك،منطرف

ذلك:فمن

أنهادعىالذي-الدباغالعزيزعبدشيخهعنالمباركبنأحمدقال-1

:-خافيةعنهتخفىولاوالأرضوالسماءوالمحفوظاللوحفيمالهكشف

أقلأوملكأالسبعينمثلالملائكةمنكبيرآعددأالمدنمنمدينةكلفي"إن

الولي،ذاتتطيقهلافيماالأولياءمنالتصوفلأهلعونأيكونونأكثر،أو

:آدمبنيهيئةعلىيكونونالمدنفيموجودينيكونونالذينالملائكةوهؤلاء

منومنهمفقير،صورةفييلقاكمنومنهم،خواجةصورةفييلقاكمنفمنهم

.(1)"يشعرونلاولكنهمالناسفيمنغمسونوهمصغير،طفلصورةفييلقاك

اللهوأرسلالشهملأ،نوحقبلفكانواالأولىعادآ"وأماأيفتما:عنهوقال-2

أرسلالذيهودبخلاف،بشرعهمستقلرسولوهو)هويد(،يسمىنبيآلهم

مستقلرسولوكل:قال.المرسلينمنقبلهمنلشرعمجددفإنه،الثانيةعادإلى

كماأحفظهوأناكتابالمذكور)هويد(ولسيدنا:قال.كتابلهيكونأنبدفلا

أعدها،ولاأحفظها:قالوتعدها؟،:لهفقلت.المرسلينكتبجميعأحفظ

يؤمنحتىوليآالولييكونولا:قالكتابأ،كتالآيعدهاجعلثم.منياسمعوا

الأولياءلسائرهذا:فقلت،الإجماليكفيهولاتفصيلأالكتبهذهبجميع

ذلكفيمنهفاستفدت.الغوثوهو،فقطلواحدبل:فقال،؟عليهمالمفتوح

.(2)"الغوثهو!شأنهالوقت

.(61-ه641)صالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(401-031)ىعالسابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

رسولسبعمائةنوحقبلكان:يقول!ت"وسمعتهأيفتما:عنهوقال-3

كتابهفييقصمعلينالموإنما،الكثيرةالعجائبمنقصصهموفيالأنبياء،من

قولهمعنىفما:فقلت.الوحيأزمنةفيأهلهااشتهارلعدمشيئآمنهاالعزيز

أولأنهالمراد:!تفقال،؟الرسلأولوأنهنوحصفةفيالشفاعةحديثفي

صحيحة،عقيدتهمقومإلىأرسلواالمرسلينمنقبلهومن،كافرينقومإلىالرسل

!ت:فقال،؟مؤمنينكانواإذاوالناربالحجارةهويدقومعوقبفلم:فقلت

القواعدأكثرتركعلىيهلكهمأننوحقبلالذينالقوممعتعالىعادتهكانت

العقائد")1(.علىكانوا!ان

أحمدولدهضعف"ولما:الشربينيمحمدترجمةفيالشعرانيوقال-4

ربكإلىارجع:الشيخلهقاللقبفروحهعزرائيلوحضرالموتعلىوأشرف

وعاش،الضعفةتلكمنأحمدوشفي،عزرائيلفرجع.نسخالأمرفإن،فراجعه

.(2)((آماعثلاثينبعدها

:-عليهمزيدلاتقريرآالمسلكهذاتقريرفي-تيميةابنالإسلامشيخقال

التحقيقلكيحصللموالنقلالعقلتتركلمإن:تبعهملمنيقولونهؤلاء!لكن

العقل.يناقفصريحماالكشففيعندناثبت:ويقولونلنا،حصلالذيوالتجلي

الناسأكمل-وسلامهعليهمالثهصلوات-الأنبياءإن:لبعضهمفقلت

عقولهمفييعرفبمالامعرفتهعنالناسعقولتعجزبمايخبرونوهمكشفا،

إذادونهمفمن،العقولبمحالاتلاالعقولبمحاراتفيخبرون،باطلأنه

.(401)عالدباغالعزيزعبدسيديكلاممنالإبريز(1)

.(1/047)الكبرىالطبقات(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

وأما،باطلكشفهأنعلمبطلانهالعقلبصريحيعلموكش!شهودعنأخبر

غيرلأن؟خطؤهيمكنوقدإصابتهفيهيمكنقدفهذابطلانهيعلملمكانإن

يغلطفالحسوإلابالعقلبينهايميزلمإنوالحسيات،بمعصومليسالأنبياء

يخالفأمراوالمخاطبةالمكاشفةمنلهحصلفيماادعىمنفكذلككثيرا،

إنيالوجود:بوحدةالقائلينمنقالكمنفيه،غالطأنهيعلمالعقلصريح

عفيهاختصالاوالصفاتالأسماءعنمجردامطلقاوجودابباطنيأشهد

من:لهيقاللكن،الناسبعضينازعهقدكماهذافييتنازعفلا.البتةقيدولا

كونفإن،؟والأرضالسماواتخلقالذيالعالمينربهوهذاأنلكأين

لكحصلأنهادعيتوإذا،القلببحسيدركلاأمراللههوبقلبكشهدتهما

هؤلاءشيخقالكما،غالطأنكعلمالعقليناقفصريحماالكشففي

التلمساني:الملاحدة

وأئارتفاءأصدقوالوجدوتأمرنيتنهافكاأنتصاحبييا

اخبارأوهامإلىالعيانعنعدتوأعمالوجدأطعكن!ف

جارياالنهيتراهفيهحققتإذااليهتدعونيأنتماوعين

منلكن،بسيطمطلقوجودشهودإلايفدكلموذوقكوجدك:لهفيقال

الخارجفيثابتهذاأنلكأينمنبل،؟العالمينربهوهذاأنلكأين

نفسك،فيمجردامطلقاكلياتشهدهإنمابلمجردا؟،مطلقاكليانفسكعن

إذاالنائمأنكما،الخارجفيهوهذاأنخبرولاعقلولابحستعلمولست

عقلهإليهعادفإذا،الخارجفيهذاأنيقينمعهيكنلمأشياءالباطنحسهشهد

...المنامفيخيالهفيكانهذاأنعلم
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نقضفيالهممنةأهلحس!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

أنهيعلمالمعقولصريحأوالمنقولصحيحيخالفبماأخبرمنفكل

لكنالظاهر،أوالباطنالحسفييشهدهفيماصادقاكانوإنغلط،لهوقع

فإن،الحسمجردفيلاالعقللصريحالمخالفالفاسدظنهفيوقعالغلط

رؤيته،إلاالحسفيفليسشخصارأىفمن،إثباتأوبنفيعلمفيهليسالحس

كانولهذاوهذا،هذابينيميزعقلمنفيهبدلافهذاعمراأوزيداكونهوأما

لعدمولكن،حسلهمونحوهموالنائموالسكرانوالبهيموالمجنونالصغير

...مطابقةغيرظنونايظنونقدبلكذا،أمكذاهوالمشهودهذاأنيميزونلاالعقل

الثهعلىيقولونلامعصومون-وسلامهعليهماللهصلوات-والأنبياء

معصوما،ليسالأنبياءسوىومن،...الصدقإلاعنهينقلونولا،الحقإلا

ظنونافيهايظنأموروشهودهوذوقهوحسهكشفهفيلهويحصليغلطفقد

!اذا،غالطأنهعلمالعقلبصريحبطلانهعلمبشيءهذامثلأخبرفإذا،كاذبة

يكونأنيلزملممعرفتهعنالناسمنكثيرعقليعجزبماالأنبياءغيرأخبر

يكونأنلاحتمالبدليلإلاكذبهولابصدقهنحكملابلكاذبا،ولاصادقا

القوذقالوإذا،معرفتهعنغيرهيعجزماعلمقديكونأنواحتمالغالطا

هذاأوالعقلفوقهذاإن:وقالبنبيليسمنالعقلبصريحفساليهالمعلوم

وهذا:قيل؟...والنقلالعقلنتركلمإننعرفهلاهذاأووالنقلالعقلطوروراء

العقلتناقضلاالأنبياءأقوالفإن،نبيعنصادقينقلهأونبييقولهأنيمتنع

وأالنصارىيقولهكماقالوإن،؟بنبيليسممنهذايقبلفكيف،الصريح

الكلام:لهمقيلالأنبياء؟كلاممنفهمناهأوالأنبياءكلامعليهدلهذاإن:غيرهم

عنهمفهمتموهالذيوالكلامشيءالأنبياءبهانطقتالتيالألفاظمعانيفي
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ج!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الأنبياءكلاممنفهمتموهغيركمأوأنتمذكرتموهماأنقدرولوآخر،شيء

يكونقدبلقال،مايتصورذلكقائلبأننجزملمالعقللصريحمخالفاليس

بلقال؟،مايتصورلمنفسههوكانإذافكيف،يريدوهلمماكلامهممنفهم

معلومقالهالذيكانإذافكيف،يفهمهلاوهولهمعقولغيربأنهمعترفونهم

فهمتإني:قاللوثم،فهمهلومقدماتثلاثفهذه،؟العقلبصريحالفساد

،؟العقلطورفوقهذاوإنأفهمهلمإني:قالإذافكيفحجة،فهمهيكنلمكلامه

بكلامهمعنواالأنبياءأنمنتصديقهيجبولمحجة،قولهيكنلمهذاقالولو

المعنىذلكأنعرفإذافكيف،العقلطورفوقأنهاعترفالذيالمعنى

.(1)"؟يبنغيرولانبيلاعاقليقولهأنيمتغعباطل

!ح!!!!لو

.(204-4/039)الصحيحالجواب(1)
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

السابعالمسلك

فيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان

والذوقوالوجدالكشفأصحاب

إليهمتقزبأسبحانهالثهإلىالعبديسلكهالذيالطريقصحةعلاماتمن

:أمرانوالرضاوالمحبةالنعيممنعندهماإلىالوصولفيوراغبآ

فيسبحانهشرعهمما-الثهإلىيقربهمما-يسلكهمايكونأن:الأول

مماأوعفونهىالثهحرمهممايسلكهماكانمافمتى،وو!لك!رسولهوسنةكتابه

الطريق.وفساداللهعنالبعدعلاماتمنذلككاننفسهتلقاءمنابتدعه

نهيهواجتنابأمرهبامتثالسبحانهلهمطيعأذلكبعديكونأن:الثاني

والخروجسبحانهاللهمعصيةذلكأورثهإذاوأما،رسولهوسنةكتابهواتباع

والعملوالقصدالنيةسوءعلاماتمنفذلكدينهفيوالابتداعونهيهأمرهعن

.إياهالثهوخذلان

والبدعةالأهواءأهلاتخذهاالتيوالذوقوالوجدالكشففيالنظروعند

الغايةأنهاويذعونينشدونها،التيالمعرفةوبلوغالثهإلىالوصولإلىطريقأ

:أمرانفيهااجتمعأنهسيظهرفإنه؟إليهالوصوللعبدهاللهأرادالذيوالكمال

أهليرتكبهاوالتيوالإجماعوالسنةللكتابالصريحةالمخالفات:الأول

الخلوات:ذلكأمثلةومن،الكشفإلىعولللووالذوقوالوجدالكشف

النفسوتجويع،الأرضفيوالسياحةوالبلاد،والعبادالدياروهجران،المبتدعة
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الجمعوترك،والرقص،والسماع،الثهإلىتقربألهااللهأباحهمماوحرمانها

ذلك.وغير،بخلقهاللهعلىوالإقسام،والجماعات

أهليرتكبهاوالتيوالإجماعوالسنةللكتابالصريحةالمخالفات:الثاني

ومنيدعونها،التيالكشفدرجةإلىالوصولبعدوالذوقوالوجدالكشف

دونالباطنواعتبار،والعصمة،التكاليفوسقوط،الغيبعلمدعوى:ذلك

ذلك.وغيرالوجود،ووحدة،والحلول،للشرعالمخالفةغايةفيكانوإنالظاهر

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضهمفيالأمرينهذينالسنةأهلوبإبراز

هذاطريقهمأنويظهربه،أولئكاستدلاليبطلوالذوقوالوجدبالكشف

رضاإلىيوصللاوأنهوالكفر،والشركوالكبائربالطواممليءموج!شطريق

ومحبته.الشيطانرضاإلىوإنما،ومعرفتهالله

أهليسلكهاالتيالطريقتفاصيلمعرفةووضوحأ:تقريرأالأمرويزيد

"فإن:الغزالييقولذلكوفي،ذلكبعدعنهاينتجوماوالذوقوالوجدالكشف

استقصاءيمكنلموإنتراجمهإلىيشيرتفصيلاالآخرةطريقعلمليقضل:قلت

:؟تفاصيله

معاملة.وعلممكاشفةعلم:قسمانأنهفاعلم

المكاشفة:علم-الأولفالقسم

لم"من:بعفالعارفينقالولفقد،العلومغايةوذلك،الباطنعلموهو

التصديقمنهنصيبوأدنى،الخاتمةسوءعليهأخافالعلمهذامننصيبلهيكن

هذامنبشيءلهيفتحلمخصلتانفيهكان"منآخر:وقال،"لأهلهوتسليمهبه

يتحققلمهوىعلىمصراأوللدنيامحباكان"من:وقيلكبر"،أوبدعة:العلم
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

،..."ائيشمفيذوقلاأنهينكرهمنعقوبةوأقل،العلومبسائريتحققوقد،به

نورعنعبارةفهو،-المكاشفةعلم:أعني-والمقربينالصديقينعلموهو

ذلكمنوينكشف،المذمومةصفاتهمنوتزكيفتطهيرهعندالقلبفييظهر

غيرمجملةمعانلهافيتوهمأسماءهاقبلمنيسمعكأن،كثيرةأمورالنور

وبصفاتهسبحانهاللهبذاتالحقيقيةالمعرفةتحصلحتىذاكإذفتتضح،متضحة

للآخرةترتيبهووجهوالاخرةالدنياخلقفيوبحكمهوبأفعالهالتاماتالباقيات

ومعنىالشيطانومعنىالوحيومعنىوالنبيالنبوةبمعنىوالمعرفةالدنياعلى

الملكظهوروكيفيةللإنسانالشياطينمعاداةوكيفيةوالشياطينالملائكةلفظ

والأرضالسمواتبملكوتوالمعرفةإليهمالوحيوصولوكيفيةللأنبياء

الفرقومعرفةفيهوالشياطينالملائكةجنودتصادموكيفيةالقلبومعرفة

والصراطالقبروعذابوالناروالجنةالآخرةومعرفةالشيطانولمةالملكلمةبين

لهتتضححتىالغطاءيرتفعأنالمكاشفةبعلمفنعني،...والحسابوالميزان

وهذا،فيهيشكلاالذيالعيانمجرىيجرياتفماحاالأمورهذهفيالحقجلية

بقاذوراتوخبثهاصدؤهاتراكمقدالقلبمرآةأنلولاالإنسانجوهرفيممكن

هذهعنالمرآةهذهتصقيلبكيفيةالعلمالآخرةطريقبعلمنعنيوإنماالدنيا،

تصفيتهاوإنما،وأفعالهصفاتهمعرفةوعنة!خياللهعنالحجابهيالتيالخبائث

عليهم-وسلامهاللهصلوات-بالأنبياءوالاقتداءالشهواتعنبالكفوتطهيرها

فيهيتلألأالحقشطربهويحاذيالقلبمنينجليمافبقدر،أحوالهمجميعفي

وبالعلمموضعهافيتفصيلهايأتيالتيبالرياضةإلاإليهسبيلولا،حقائقه

أنعممنبهايتحدثولاالكتبفيتسطرلاالتيالعلومهيوهذه،والتعليم
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جص!نمنقضفيالهمصنةأهلمن!كلج:الثالثالفصل

بالمصادرالباطلةوالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

وبطريقالمذاكرةسبيلعلىفيهالمشاركوهوأهلهمعإلامنهابشيءعليهالثه

.(1)"الخفيالعلمهووهذاالأسرار،

التعليمية،دونالإلهاميةالعلومإلىالتصوفأهلميلأن"فاعلم:يقولثم

والبحثالمصنفونصنفهماوتحصيلالعلمدراسةعلىيحرصوالمفلذلك

ومحوالمجاهدةتقديم:الطريققالوا:بل،المذكورةوالأدلةالأقاويلعن

ومهما،تعالىاللهعلىالهمةبكفوالإقبالكلهاالعلائقوقطعالمذمومةالصفات

العلم،بأنواربتنويرهلهوالمتكفلعبدهلقلبالمتوليهوالثهكانذلكحصل

وانشرحالقلبفيالنوروأشرقالرحمةعليهفاضتالقلبأمرالثهتولىوإذا

بلطفالغرةحجابالقلبوجهعنوانقشعالملكوتسرلهوانكشفالصدر

بالتصفيةالاستعدادلاإالعبدعلىفليس،الإلهيةالأمورحقائقفيهوتلألأتالرحمة

بدواموالترصدالتاموالتعطشالممادقةالإرادةمعالهمةوإحضارالمجردة

الأمرلهمانكشفوالأولياءفالأنبياء،الرحمةمنتعالىاللهيفتحهلماالانتظار

بالزهدبل،للكتبوالكتابةوالدراسةبالتعلملاالنورصدورهمعلىوفاض

الهمةبكنهوالإقبالشواغلهامنالقلبوتفريغعلائقهامنوالتبريالدنيافي

بانقطاعأولاذلكفيالطريقأنوزعموا،لهاللهكاندتهكانفمن،تعالىاللهعلى

والولدوالمالالأهلعنالهمةوبقطعمنهاالقلبوتفريغبالكليةالدنياعلائق

وجودفيهايستويحالةإلىقلبهيصيربل،والجاهوالولايةالعلموعنوالوطن

الفرائفوالرواتب،علىالاقتصارمعزاويةفيبنفسهيخلوثم،وعدمهشيءكل

فيبالتأملولاقرآنبقراءةفكرهيفرقولاالهممجموعالقلبفارغويجلس

.(02-1/91)الدينعلومإحياء(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

سوىشيءببالهيخطرلاأنيجتهدبل،غيرهولاحديثبكتبولاتفسير

معالدوامعلىالثهالله:بلسانهقائلاالخلوةفيجلوسهبعديزالفلا،تعالىالله

الكلمةكأنويرىاللسانتحريكيتركحالةإلىينتهيحتىالقلبحضور

قلبهويصادفاللسانعنأثرهيمحىأنإلىعليهيصبرثم،لسانهعلىجارية

وحروفهاللفظصورةالقلبعنيمحىأنإلىعليهيواظبثمالذكر،علىمواظبا

لالهلازمكأنهفيهحاضراقلبهفيمجرداالكلمةمعنىويبقىالكلمةوهيئة

الحالةهذهاستدامةفيواختيارالحد،هذاإلىينتهيأنإلىاختياروله،يفارقه

فعلهبماهوبل،تعالىالثهرحمةاستجلابفياختيارلهوليس،الوسواسبدفع

الرحمةمنالثهيفتحلماالانتظارإلايبقىفلا،اللهرحمةلنفحاتمتعرضاصار

إرادتهصدقتإذاذلكوعند،الطريقبهذهوالأولياءالأنبياءعلىفتحهاكما

النفسحديثيشغلهولمشهواتهتجاذبهفلممواظبتهوحسنتهمتهوصفت

لاالخاطفكالبرقابتدائهفيويكون،قلبهفيالحقلوامعتلمعالدنيابعلائق

ثبتوإنمختطفا،يكونوقديثبتفقدعاد!انيتأخر،وقديعود،ثميثبت

علىيقتصروقد،التلاحقعلىأمثالهيتظاهروقد،يطوللاوقدثباتهيطولقد

خلقهمتفاوتيحصىلاكماتحصرلافيهتعالىاللهأولياءومنازلواحد،فن

وجلاءوتصفيةجانبكمحفمنتطهيرإلىالطريقهذارجحوقد،وأخلاقهم

.(؟)"فقطوانتظاراستعدادثم

وجبالمعتصمهذامثلوجد"فإذا:فيقولأيفمأذلكإلىالطريقويبتن

وهو،الطريققواطععنهيدفعحصينبحصنويعصمهيحميهأنمعتصمهعلى

.(02-3/91)ينلدا!علوءحيا!(1)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلمنهـكج:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فإن،القواطعمنتحصنوهذاوالسهر،والجوعوالصمتالخلوة:أمورأربعة

لقربه:ويصلحربهبهليشاهدقلبهإصلاحالمريدمقصود

شحمويذيبنورهبياضهوفيويبيضهالقلبدمينقصفإنه:الجوعأما

،الحجابسببقساوتهأنكما،المكاشفةمفتاحورقته،رقتهذوبانهوفيالفؤاد،

الممتلئةالعروقمجاريهفإنالعدو،مسلكضاقالقلبدمنقصومهما

لعلبطونكمجوعوا،الحواريينمعشر"ياالمخلأ:عيسىوقال،بالشهوات

أبدالاالأبدالصار"ما:التستريالثهعبدبنسهلوقال،"ربكمترىقلوبكم

،"الناسعنوالاعتزالوالصمتوالسهرصالبطونبإخما:خصالبأربعإلا

...التجربةلهيشهدظاهرأمرالقلبتنويرفيالجوعففائدة

الصفاءإلىذلكفيضاف،وينورهويصفيهالقلبيجلوفإنهالسهر:وأما

فيلوح،المجلوةوالمرآةالدريكالكوكبالقلبفيصيرالجوعمنحصلالذي

وآفاتها،الدنياوحقارةالآخرةفيالدرجاترفيعفيهويشاهدالحقجمالفيه

فإن،الجوعنتيجةأيضاوالسهر،الآخرةعلىوإقبالهالدنياعنرغبتهبذلكفتتم

،الضرورةبقدركانإذاإلاويميتهالقلبيقسيوالنوم،ممكنغيرالشبعمعالسهر

أكلهم"إن:الأبدالصفةفيقيلفقد،الغيبلأسرارالمكاشفةسببفيكون

"أجمع:الخواعزخةلتهإبراهيموقال،"ضرورةوكلامهم،غلبةونومهم،فاقة

الماء".شربكثرةمنالنومكثرةأنعلىصديقاسبعينرأي

منمشاهدةعنيخلولاالمعتزلولكن،العزلةتسهلهفإنه:الصمتوأما

فإن،الضرورةبقدرإلايتكلملاأنفينبغي،أمرهوتدبيروشرابهبطعامهلهيقوم

وششثقلإليهيس!روحفإنه،عظيمالكلامإلىالقلوبوشره،القلبيشغلالكلام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

ويعلمالورعويجلبالعقليلقحفالصمت،إليهفيستريحوالفكرللذكرالتجرد

.التقوى

فإنهماوالبصر،السمعوضبطالشواغلدفعففائدتها:الخلوةحياةوأما

منقذرةكدرةكريهةمياهإليهتنصبحوضحكمفيوالقلب،القلبدهليز

الطينومنالمياهتلكمنالحوضتفريغالرياضةومقصود،الحواسأنهار

وكيفالطاهر،النظيفالماءمنهفيخرجالحوضأصلليتفجرمنهاالحاصل

حالكلفيفيتجددإليهمفتوحةوالأنهارالحوضمنالماءينزحأنلهيصح

يتموليس،الضرورةقدرعنإلاالحواسضبطمنبدفلا،؟ينقصمماأكثر

فيرأسهفليلفمظلممكانلهيكنلموإن،مظلمبيتفيبالخلوةإلاذلك

ويشاهدالحقنداءيسمعالحالةهذهمثلففيإزار،أوبكساءيتدثرأوجيبه

.(1)"الربوبيةالحضرةجلال

رح!!!!6!ص!

.(3/76)الدينعلومإحياء(1)
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!صجنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الصامنالمسلك

والخضروالأنبياء!وووالسياللهرؤيةمسألةفيالحقبيان

:والذوقوالوجدالكشففيالصوفيةمنهجعليهيقومماأهممنكانلما

السنةأهلفإنوالخضر؟والأنبياء!ىوالنبيسبحانهالثهرؤيةمنيزعمونهما

بيانأالمسائلهذهفيالحقببيانعنوا-بذلكالصوفيةاستدلالنقضهمفي-

باطل،الصوفيةعليهماأنيظهرذلكوببيان،والإجماعوالسنةالكتابمنوافيأ

صريحة.مخالفةذلكفيالحقلمخالفته

هي:،أربعهناوالمسائل

ومنامأ.يقظةسبحانهاللهرؤية:الأولى

ومنامأ.يقظة!ىالنبيرفدة:الثانية

يقظة.الأنبياءرؤية:الثالثة

يقظة.الخضررؤية:الرابعة

ذلك:فيالسنةأهليذكرهماتفصيليأتيوفيما

ومنامأ:يقظةسبحانهاللهرؤية:الأولىالمسألة

:فرعانوتحتها

يقظة:سبحانهالثهرؤية:الأولالفرع

اللهأنعلىبعدهمفمنوالتابعينالصحابةمنوأئمتهاالأمةسلفاتفق

منلأحدتقعلاسبحانهرؤيتهوأن،يقظةبعينهالدنيافيأحديراهلاسبحانه
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

لربه،خاصةور!لك!النبيرؤيةفيخلافهمإلا،نبيغيرولانبيلاكذلكالناس

خلافأ!رئهالنبيرؤيةفييحلثلممنالعلمأهلمنالمحققينمنكان!ان

فيبخلافيليسأنهعلىينصقمنومنهمربه،يرلموون!لك!أنهفيأصلأالسلفبين

.(1)كلذفي!تعباسابنعنللمأثورالخاطئالفهمستبه!انما،الحقيقة

قاطبة،السلفعنالاتفاقهذازخزلثهتيميةابنالإسلامشيخنقلوقد

-والسلامالصلاة-عليهمومحمدوعيسىموسىشرائعاتفقتقدأنهذكربل

السلفبأقوالالعالمينالأئمةمنوغيرهأحمدالإمامذكر"وقد:فقال،ذلكعلى

بالأبصار،الآخرةفييرىاللهأنعلىمتفقونبإحسانلهموالتابعينالصحابةأن

نبينافيإلاذلك،فييتنازعواولمبعينهالدنيافيأحديراهلاأنهعلىومتفقون

عندممكنةكانتوإن-الدنيافيبالعينالرؤية"وأما:وقال.(2)"خاصة!!

إلالأحدالعلماءمنأحديذعهاولملأحد،تثبتلملكن-والأئمةالسلف

لكن،لغيرهالصوفيةمنطائفةادعاهاوقد،-بعضهمقولعلى-!وولنبينا

.(3)"بعينهالدنيافييراهلاأحداأنوالسنةالكتاببدلالةثبتقدلأنه؟باطلهذا

151:الورىأ(جاءؤرآيمنآؤوختاالأأدثريكمهآنلتمثنيوماكأن!:قوله":وقال

التعارضدرء،(470)صالمرتادبغية،(166)عالمريسيعلىالدارمينقضانظر:(1)

،(12)صالإسلاميةالجيوشاجتماع،(015-6/075)الفتاوىمجموع،(8/42)

.(4/152)العظيمالقرآنتفسير

.(261-1/251)التفسيردقائق(2)

(2/636)النبويةالسنةمنهاج،(047)صالمرتادبغيةوانظر:.(8/14)التعارضدرء(3)

.(3/132)الصحيحالجواب،(2/023)الفتاوىمجموع،(5/387)

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فيقتضي؟موسىحجبكماالبشريحجبحجاباالحجابيكونأنيقتضي

موسى،يرهولمموسىكلمأنهكما-كفمهم!ان-الدنيافييرونهلاأنهمذلك

قإنيآلختبليآنظزإلىؤليهينترتقلنقالإتثأنظرآرنيزهمثلآقا!:فقالالرؤيةسألبل

ققضآضعقاوخزمول!ئدتخاحع!لقثحليزتبما،تخكققغاترتنيفسمؤفم!اتهدآشتقر

منولأناأ:قيل3411:عراف!11(آثئؤيخبآولموآتأفف!ئتتس!تنهقثلتاآتاق

يرىأنيمكنهلاالإنسانأن:التوراةفيوعندهمالدنيا.فيأحديراكلاأنهآمن

اللهإن:فقالاللهرؤيةعنسألوهلماعيسىقالوكذلك.فيعيشالدنيافيالله

.(1)"عندهممعروفوهذا.قطأحديرهلم

فيالرؤيةلامتناعليسبالعينالدنيافيالثهرؤيةامتناعأنخةلثهبئنكما

:فقالالدنيا،الحياةهذهفيوعجزضعفمنالبشرعليهلماولكننفسها،

فيالتحديقنستطيعلاكماوضعفنا،ذلكعنلعجزناالدنيافينرهلم"ولكن

ضعفبلرؤيتهالامتناعلاتراها،أنالخفالشتطيقلاكمابل،الشمسشعاع

لالكونهالاجداالعظيمةالأصواتسماعيستطاعلاقدكما،وعجزهبصره

سماععندالناسمنلكثيريحصلولهذا،وعجزهالسامعلضعفبلتسمع

مماذلكنحوأورجفانأوضعفالجليلةالأشياءورؤيةالعظيمةالأصوات

وسماعه،رؤيتهتمتنعمماالأمرذلكلكونلاوالسماعالرؤيةعنضعفهسببه

الناسبأنوغيره-والسلامالصلاةعليه-موسىقصةفيالأخباروردتولهذا

والعجز")2(.للضعفالدنيافياللهيرونلاإنما

.(032-3/931)الصحيحالجواب(1)

.(359-1/358)الجهميةتلبيسبيان(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الدنيافيبالأبصاراللهرؤيةأن:الفرعهذافيالسنةأهليقزرهمافخلاصة

شرعأ.ممتنعةفهي-عقلأجائزةنفسهافيكانت!ان-

هذهفيالسلفيوافقونوأئمتهممنهمالمتقدمينفجمهور:الصوفيةوأما

بالأبصارالدنيافييرىلاأف!وأجمعوا:الصوفيةعنالكلاباذييقول،المسألة

يجوزولا،النعموأفضلالكرامةغايةلأنه؟الإيقانجهةمنإلابالقلوبولا

يكنلمالنعمأفضلالدنيافيأعطواولو،المكانأفضلفيإلاذلكيكونأن

الممهملأموسىكليمهسبحانهالثهمنعولمافرق،الباقيةوالجنةالفانيةالدنيابين

يجوزولافناء،دارالدنياأن:وأخرى.أحرىدونههومنكانالدنيافيذلك

.ضرورةبهالإيمانلكانالدنيافيرأوهولو،الفانيةالدارفيالباقييرىأن

الدنيا،فيتكونأنهايخبرولم،الآخرةفيتكونأنهاأخبرتعالىالثهأن:والجملة

الجهالةأهلإلاذلكفييخالفولم.(1)"هبتعالىاللهأخبرماإلىالانتهاءفوجب

:صنفانوهم،متأخريهممنغفيروجمع،(2)المتقدمينمنفيهموالغباوة

يدعيمنمنهمبل،بالعينالدنيافيالثهرؤيةيمكنأنهيزعممنفمنهم-

الكذب:القولهذاعلىلهالباعثيكونمنمنهموهؤلاء،سبحانهرآهأنه

شهودهفيويفنىالمثاليةالصورةنفسهفييشهدمنومنهموالافتراء،والضلال

رأسهبعينييراهاأنهفيظنبحواسهالشعورعنويغيبعليهتغلبحتىإياها

الله.رأىوأنه

بعفالأشخاعرر.فيأوشيءكلفيسبحانهيراهأنهيزعممنومنهم-

.(25)صالتصوفأهللمذهبالتعرف(1)

.(5/79)الفتاوىمجموعانظر:(2)
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جك!نمنقضفيالهم!نةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

القائل:قول"وأما:تيميةابنالإسلامشيخيقول

تيزينوبيننابينكمماعينيعنولاالقلبعنغبتما

أنهعلىمبناهفإنمتناقف،باطلوهوهؤلاء،قولعلىمبنىقولفهذا

نأ"واعلموا:قالأنه!ىالنبيعنالصحيحفيثبتوقد،بعينهالثهيرى

نأعلىالمسلمينأئمةاتفقوقد،(1)"يموتحتىربهيرىلنمنكمأحدأ

خاصة،!ىالنبيفيإلايتنازعواولمالدنيا،فيبعينهاللهيرىلاالمؤمنينمنأحدأ

الصحيحةالآثاردلتهذاوعلىالدنيا،فيبعينهيرهلمأنهعلىالأئمةجماهيرأنمع

نأالقرآنبنصثبتوقد،...المسلمينوأئمةوالصحابة!زقالنبيعنالثابتة

كتابإنزالمنأعظمالثهرؤيةوأن،4311:الأعراف(أترتق!لق:لهقيلموسى

حققذلمتتخاآيحنغلتيهقئم+باتترلآنتكخنبآآقل!لث!:تعالىلقاكما،لسماءامن

منأحذاإن:قالفمن،5311:النساءأ(جقرةآدتةأرتالوأققالكذأكبزيمنتتآلوأمولتئ

دعوىمنأعظمودعواه،عمرانبنموسىمنأعظمأنهزعمفقديراهالناس

:أقوالثلاثةعلىاللهرؤيةفيوالناس.السماءمنكتابآعليهأنزلاللهأنادعىمن

بالأبصارالآخرةفييرىاللهأنعلىالمسلمينوأئمةوالتابعونفالصحابة

للقلوبويحصلالمنامفييرىلكن،بعينهالدنيافييراهلاأحدأوأنعيائا،

مشاهدةتقوىمنالناسومنحالها.يناسبماوالمشاهداتالمكاشفاتمن

تحصلالقلوبومشاهدات،غالطوهو،بعينهذلكرأىأنهيظنحتىقلبه

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،مثاليةصورةفيومعرففالعبد،إيمانبحسب

.(169)مقر(2244/4)مسلمأخرجه(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.الآخرةفيولاالدنيافييرىلاأنه:الجهميةنفاةقول:الثافيوالقول

الجهميةوحلولية،والآخرةالدنيافييرىأنهيزعممنقول:والثالث

،الآخرةفيولاالدنيافييريلاإنه:فيقولون،والإثباتالنفيبينيجمعون

عوأمثاله؟الفصوصاحبعربيابنقولوهذا،والآخرةالدنيافييرىوأنه

.(1)العندهمالحقوجودوهو،يرىلاالكائناتفيالساريالمطلقالوجودلأن

باطلةفدعواهالموتقبلبعينيهربهرأىأنهادعىمنكل"وكذلك:وقال

المؤمنينمنأحذاأنعلىجميعهماتفقوالأنهم؟والجماعةالسنةأهلباتفاق

الإيمانحقائقلأهليقعالذيولكن،...يموتحتىرأسهبعينيربهيرىلا

،...كثيرةمراتبعلىهووتجلياتهاومشاهدتهاالقلوبويقينبالتهالمعرفةمن

فإذا،ويقينهإيمانهقدرعلىمتنوعةصورفيالمنامفيربهالمؤمنيرىوقد

نقمرأىإيمانهفيكانوإذا،حسنةصورةفيإلايرهلمصحيخاإيمانهكان

تعبيرولها،اليقظةفيالحقيقةرؤياغيرحكملهاالمنامورؤيا،إيمانهيشبهما

الناسلبعضيحصلوقد،للحقائقالمضروبةالأمثالمنفيهالما،وتأويل

مامثلبقلبهفيرى،المنامفيللنائميحصلمانظيرالرؤيامنأيضااليقظةفي

الدنيا،فييقعكلهفهذا،بقلبهيشهدهماالحقائقمنلهيتجلىوقد،النائميرى

بعينيذلكرأىأنهفيظن،حواسهوتجمعهقلبهيشهدهماأحدهمغلبوربما

منفهكذا،منامأنهالمنامفيعلموربما،منامأنهفيعلميستيقظحتى،رأسه

بحواسه،الشهودعنتفنيهحتىعليهتغلبقلبيةمشاهدةلهيحصلمنالغئاد

وأالمتقدمينالعبادمنقالمنوكلذلك،فيغالطوهوبعينهرؤيةفيظنها

.(337-2/335)الفتاوىمجموع(1)
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ج!نمنقضفيالهمشةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

العلمأهلبإجماعذلكفيغالطفهو،رأسهبعينيربهرأىإنه:المتأخرين

همالدنيافيرأسهبعينييراهأنهأحدهميزعمالذينوهؤلاء،...والإيمان

بعفإما؟عبعفالأشخافييرونهأفمذلكإلىضموافإن،...ضلال

ضلالهمعظم،غيرهمأوبعفالملوكأوالمردان،بعضأو،الصالحين

صورةفيرأوهأنهميزعمونالذينالنصارىمنأضلحينئذوكانوا،وكفرهم

،الزمانآخرفييكونالذيالدجالأتباعمنأضلهمبل،مريمابنعيسى

للخيرتة:ويقول!فتنبتوالأرضفتمطرالسماءويأمر!ربكمأنا:للناسويقول

،...أمف!ووالنبيمفحذرالذيهووهذاكنوزها!،فتتبعه،كنوزكأخرجي

البشر،عورةفيالدنيافيربهيرىأنفيجؤزيضلمنالناسمنبأن!صلعلمه

والاتحادية،الحلوليةيسمونقدوهؤلاء،ذلكيعتقدونالذينالضلالكهؤلاء

:صنفانوهم

النصارىيقولهكمابعفالأشياء؟فيالاتحادأوبالحلوليخصونهقوم

وقوم،المشايخمنأنواعفيوقوم،ونحوه!تعليفيوالغاليةالصتلأالمسيحفي

التيالأقوالمنذلكغيرإلى،الجميلةبعفالصورفيوقوم،بعفالملوكفي

.النصارىمقالةمنشرهي

حتىالموجوداتجميعفياتحادهأوبحلولهفيقولونيعمونوصنف

ومنالجهميةمنقومذلكيقولكماوغيرهاوالنجاساتوالخنازيرالكلاب

والتلمسانيالفارضوابنسبعينوابنعربيابنكأصحابالاتحاديةمنتبعهم

...وغيرهموالبلياني
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

وربما،بعينيهربهيرىأنهأحدهميزعمالذينالكفارالضلالفهؤلاء

وأشخضاإماآدمئاأحدهميعينوربما،!ضاجعهأووحادثهجالسهأنهزعم

أعناقهمضربتلا!اتابوافإن،يستتابون؟كلمهمأنهويزعم،ذلكغيرأوصبئا

آتخ!يييحهؤآلتة!ان:قالواالذينوالنصارىاليهودمنأكفرهمإذكفازا؟وكانوا

والآخرةالدنيافياللهعندوجيهكريمرسولالمسيحفإن،117:المائدة(أعتهمآتن

قدفيهحلأوبهاتحد!انهالثههوإنهقالوا:الذينكانفإذا،المقربينومن

آمخذؤقالؤا!:قالحتىولذااتخذإنهقالوا:الذينبل،كفرهموعظمكفرهم

آلارضىؤتنمثئقيمخه!تهز!آل!تمقؤتت!اد!إذاشمحاجئغلقذ!ؤتذاألرخمق

في!لتنإن!ؤتذاتصخذأنيلرخمتنتنتيوما!ؤتذايلرخميندعؤأأن!قذالمؤمخزآلجما

شخصفييزعمبمنفكيف؟أ93-88:أمريم(غحذاآلزخمقءاقإلأوآلأزفيآلستمؤلئ

وأ!تعلئاأنيزعمونالذينالغاليةمنأكفرهذا،؟وهعأنهالأشخامن

.(1)"اللههوالبيتأهلمنغيره

منامأ:سبحانهاللهرؤية:الثانيالفرع

سبحانهاللهرؤيةجوازعلىبعدهمفمنوالتابعينالصحابةمنالسلفاتفق

وقوعها)2(.وعلىمنامأ،الدنيافي

هذاوردوقد،المنامفيرئهوو!ت!النبيرؤيةحديث:ذلكعلىوالدليل

عباسبنالثهوعبدجبلبنمعاذ:منهم،الصحابةمنعددطريقمنالحديث

صحيحبينماوهي،!أمامةوأبوسمرةبنوجابروثوبانالطفيلوأم

.(394-3/389)الفتاوىمجموع(1)

.(1/73)الجهميةتلبيسبيان:انظر(2)
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!مجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

عنالترمذيأخرجهما:طرقهومن،(1)للاحتجاجصالحوضعيفوحسن

الصبحصلاةعنغداةذات!ىاللهرسولعنااحتبس:قال!تجبلبنمعاذ

رسولفصلى،بالصلاةفثؤبسريعافخرج،الشمسعيننتراءىكدناصى

كمامصاقكم"علىلنا:قالبصوتهدعاسلمفلما،صلاتهفيوتجوز!روالله

إني،الغداةعنكمحبسنيماسأحدثكمإني"أما:قالثمإليناانفتلثم،"أنتم

استئقلت،ى!حصلاتيفيفنعستلي،قدرماوصليتفتوضأتالليلمنقمت

،ربلبيك:قلتمحمد،يا:فقال،صورةأحسنفيوتعالىتباركبربيأنافإذا

وضعفرأيته:قالثلاثا،قالها،أدريلا:قلت،؟الأعلىالملأيختصمفيم:قال

وعرفت،شيءكلليفتجلى،ثديبينأناملهبردوجدتحتىكتفيبينكفه

في:قلت،؟الأعلىالملأيختصمفيم:قالرب،لبيك:قلتمحمد،يا:فقال

فيوالجلوس،الحسناتإلىالأقداممشي:قلت،؟هنما:قال،الكفارات

،؟فيمثم:قال،المكروهاتحينالوضوء!اسباغ،الصلواتبعدالمساجد

سل،:قال،نياموالناسبالليلوالصلاة،الكلامولين،الطعامإطعام:قلت

المساكين،وحب،المنكراتوترك،الخيراتفعلأسألكإنياللهم:قلت

حبكأسألك،مفتونغيرفتوفنيقومفتنةأردتوإذا،وترحمنيليتغفروأنت

حق،"إنها:!ع"الثهرسولقال،"حبكإلىيقربعملوحبيحبكمنوحب

.(2)"تعلموهاثمفادرسوها

.(02ه-1/517،921،032)للألبانيالسنةأحاديثتخريجفيالجنةظلالانظر:(1)

حسنحديث"هذا:وقال(3235-3233)رقم(415-135)صالترمذيسنن(2)

."صحيححسنحديثهذا:فقالالحديثهذاعنإسماعيلبنمحمدسألت.صحيح
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نقضفيالسنةأهلحك!نميلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

وحقيقتهاالمنامفيالثهرؤيةمعنىبيانفي-تيميةابنالإسلامشيخيقول

أقوالاويسمعوأفعالاصورايرىأالنائمالإنسان:يعني9"فإنه:-وتأويلها

الكواكبسجوديوسفرأىكما،خارجيةلحقائقمضروبةأمثالوتلك

حقيقتهوكانت،نفسهفيوتصؤرهتمثلههذاأنريبفلا،لهوالقمروالشمس

حقا(جعلهاربئقذقئلينرءيخىتآولليفذا!يأبتتى:قالكما،وأخوتهأبويهسجود

والبقر،السنبلرأىحيثيوسفعبرهاالتيالميكرؤياوكذلك،011.:بوسف9

الخصبمنوتأويلهاحقيقتهاوكانت،نفسهفيمتمثلةمتخيلةرآهافتلك

تأويلالهأن:بمعنىمرتبف،فيوصدقحقوالتخيلالتمثلفهذا،والجدب

مبناهاالرؤياتأويلفإن،الوجوهبعضىمنلهومشابهالهمناسبايكونصحيحا

فيتمثلماأناعتقدمنولكن،والمناسبةوالمشابهةوالاعتبارالقياسعلى

الأمورتلكوأنالخارجفيالموجودلنفسمماثلهوالرؤيامنوتخيلنفسه

والقمرالسماءفيالتيالشمسس!فنأنيعتقدمنمثل،مبطلفهورآهابعينهاهي

الخارجفيموجودةبقراوأن،ليوسفوسجدتأماكنهاعنانفصلتوالكواكب

باطل.فهذاعجافا،سبعاأكلتسماناسبعا

فيحقفهذا،ويخاطبهالمنامفيربهيرىقدفالإنسانكذلككان!اذا

ماسائرفإن،المنامفيرأىمامثلنفسهفيالثهأنيعتقدأنيجوزولاالرؤيا،

التيالصورةتكونأنبدلاولكنمماثلا،يكونأنيجبلاالمنامفييرى

أتيمطابقاواعتقادهإيمانهكانفإنربه،فيلاعتقادهومشابهةمناسبةفيهارآه

زالوما،...بالعكسكانوإلا،ذلكيناسبماالكلاممنوسمعالصورمن

ذلك،ينكرعاقلاأظنوما،ويخاطبهمالمنامفيربهميرونوغيرهمالصالحون
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وهذه،اختيارهبغيرللإنسانتقعالرؤياإذ،دفعهيمكنلامماهذاوجودفإن

وحكوا،الدينأصولفيوغيرهمأصحابنامنالعلماءذكرهاوقد،معروفةمسألة

عمنمتواتربذلكوالنقل،الثهرؤيةإنكاروغيرهمالمعتزلةمنطائفةعن

،المنامفيربهرأىأنهيعتقدأنيجوزلاقالوا:لعلهمولكن،المنامفيربهرأى

سلبهمفرطمنويكونون،الأحلامأضغاثمنهذامثلجعلواقدفيكونون

،المنامفييرىماكسائرصحيحةرؤيةالمنامفياللهرؤيةتكونأننفواونفيهم

وأئمتها،الأمةسلفعليهاتفقلمامخالفباطلوهو،المتجهمةيقولهممافهذا

ولانقصالمنامفياللهرؤيةفيوليسآدم،بنيعقلاءعامةعليهاتفقولمابل

واستقامةوفسادهإيمانهوصحةالرائيحالبحسبذلك!انما!ة،بهيتعلقعيب

بخلافه"فالثهالخيالفيدارأوبالبالخطر"ما:يقولمنوقول،وانحرافهحاله

تخيلهماأننعتقدفلاصحيحا،محملاكانهذامثلعلحملإذاذلكونحو

هوليسفإنهذلك،مثلنفسهفياللهأنالصورمنيقظفأومنامهفيالإنسان

علىويتخيلهاالإنسانيتصورهالاوالملائكةالجننفسبلذلك،مثلنفسهفي

ماكان!انويقظتهمنامهفيويتصورهيتخيلهماخلافعلىهيبلحقيقتها،

.(1)"وأعظمأجلتعالىفالثهلها،مشابهامناسبارآه

الدعوىمجردهوليسالبابهذافيالصوفيةعلىينكرماأنيظهروبهذا

أمور:أربعةفيمعهمالشأنوإنما،المنامفياللهرأىأحدهمبأن

الفتاوىمجموع،(5/384)السنةمنهاجوانظر:.(74-1/72)الجهميةتلبيسبيان(1)

(3/390)(5/251).
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بالاستقامةمعروفأيكونأنذلكفييكفيوقد،ذلكيدعيمنضدق-1

وهو:،التاليالأمرعليهيردهذاولكن،والسنةالكتابواتباعالدينعلى

أهلمنهوالمنامفيوتعالىتباركاللهرؤيةيدعيممنمنهمكثيرأأن-2

البدعأووالإلحادالكفرأهلمنهومنمنهمبل،دينهوعنعنهالإعراض

المغقظة.

حتىجدا،كثيرةمراتوفيمعتادةصفةعلىلهمذلكوقوعادعاؤهم-3

له.اذعيأوذلكادعىأنهعنهورويإلاوأئمتهمأعيانهممنأحديبقلمربماأنه

فيالثهشرعهلماالمخالفوالمنكرالباطلمنالرؤىبهذهيلصقونهما-4

به،وأمرهمبذلكخاطبهمالذيهوالثهأنويذعون!و،رسولهوسنةكتابه

والمنكر،بالفحشاءيأمرلااللهفإن؟ادعاهمنكذبفيأبدأيشكلاهذاومثل

كذلك.فهودينهخالفماوكل

ومنامأ:يقظة!حووالنبيرؤية:الثانيةالمسألة

:فرعانوتحتها

منامآ:!ووالنبيرؤية:الأولالفرع

.(1)إليهفيرجع،سابقموضعفيلذلكالتعزضتقدموقد

يقظة:ص!ت!النبيرؤية:الثانيالفرع

فيرآني"من:قالأنهوو!ت!النبيعن!تهريرةأبيعنالشيخانأخرج

وأاليقظةفي"فسيراني:-الشكعلى-روايةوفيلا،اليقظةفيفسيرانيالمنام

السابق.المبحثمنالثالثالمطلبمنالخامسالمسلكانظر:(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةاالماهواءأهلاستدلال

.(1)"اليقظةفيرآنيكأنما

فسيراهالمنامفيعىالنبيرأىمن:الحديثمعنىأنإلىالصوفيةفذهب

الصالحينمنجماعةأنوذكروا،ويخاطبهحقيقةالدنياالحياةفياليقظةفي

كانواأشياءعنوسألوهاليقظةفيذلكبعدرأوهثمالمنامفيعىالنبيرأوا

الناظرإنبل،كذلكالأمرفجاءتفريجهاطريقإلىفأرشدهممتخوفينمنها

ص!"بهيجتمعونأنهمفادعواذلك،تجاوزواأنهميجدوقصصهمكتبهمفي

شاءوا.متى

بهالمرادوأن،الحديثهذامعنىفيوالصواتالحقالعلمأهلفبين

أقواها:،معانيعدةيحتمل

صفتهعلىرآه:)أياليقظةفيرآهفكأنهالمنامفي!ووالنبيرأىمنأن-1

صورته.على!ووبالنبييتمثللاالشيطانلأنالدنيا(؟في!ووعليهاكانالتي

وخروجهااليقظةفيوصحتهاوحقيقتهاالرؤياتلكتأويلسيرىأنه-2

الحق.على

سيموتبأنهالدنيافيالمنامفي!وورآهلمنخاصةبشارةذلكأن-3

.الآخرةفي!وووسيراهالإسلامعلى

إليهذهبواماأو،الحديثمعنىفيالصوفيةفهمهالذيالفهمأنبينواكما

وعقلأ:شرعآباطلمطلقآ؟يقظة!ووالنبيرؤيتهممنوادعوه

تخريجه.تقدم(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

شرعأ:أما

سبحانه:اللهلقولمعارضوهذا،حتي"!روالنبيأنكلامهملازمفلأن-1

.013:لزمرا9(قيتوننهموإمتتتكإ!

منبعدهمعقنولا!الصحابةمنأحدعنذلكينقللمولأنه-2

العلم.أهل

الحديثمعنىكانلولأنه!وو؟النبيإلىالكذبنسبةمنهيلزمولأنه-3

اليقظة،فيفسيراهالمنامفي!ىرآهمنكلأنمنهللزمالصوفيةفهمهماهو

في!ىالنبيرأوا-الأئمةمنهومنومنهم-كثيرينناسألأن؟باطلوهذا

اليقظة.فييروهلمثمالمنام

منها:،العقولببدائهتدزكفاسدةلوازممنهيلزمأنهجهةفمنعقلأ:وأما

رآهمنأواليقظةفيرآهثمالمنامفي!ىرآهمنلكلالصحبةثبوت-1

الصحبةاستمراريقتضيذلكأن:منهبطلانأوأشذ،باطلوهذاابتداء،اليقظةفي

الدين.يومإلى

منالقبريخلو:المنامفيرآهمنلهتلمناليقظةفي"شرورؤيتهأثناءفيأنه-2

.(1)!غائبوهووو!ك!النبيعلىويسفمالقبرمجردفيزار،ور!لك!جسده

وأنوعقلأ،شرعأممتنعةموتهبعديقظة!حىرؤيفأنالأمر:وخلاصة

فهمكلافهيكونأنوإما،دعواهفيكاذبآيكونأنإمايخلو:فلاادعاهامن

الباريفتح،(51/26)مسلمصحيحشرح،(3/012)مسلمبفوائدالمعلمانظر:(1)

.(57-53)صالجانيالخارفمثتهى،(12/385-384)
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!مجنقضفيالهمشةأهلجم!نم:الثالثالفصل
الباطلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

رأىأنهفيظنحواسهعنغيبةحالفييكونأنوإماأراد،ماغيرعلىعنه

.(1)كلذفيمخطئوهو!ىالنبي

ومنامأ:يقظة!ضالأنبياءرؤية:الثالثةالمسألة

:فرعانوتحتها

منامأ:!صلأنبياءارؤية:لأولاالفرع

وأنحق،رؤياوأنها،المنامفي!النبيرؤيةإمكانعلىالسنةدلت

برؤيةيتعلقفيماشيءعىعنهييردولم،!بصورتهيتمثللافيهاالشيطان

رؤيته!كحكمحكمهاأنإلىالعلمأهلبعضفذهب،المنامفي!ضالأنبياء

وهي،ممكنةالمنامفيفيالأنبياءفرؤيةثم؟ومنبسواء،سواءالمنامفي

اشتراطيقتضيالأخيرالأمروهذا،بصورهمالشيطانيتمثلولاحق،رؤيا

فيجاءوالتيعليهاكانواالتيلصورتهمموافقةالمنامفيصورتهمتكونأن

.(2)اهنمشيءبيانالسنة

رؤيتهممنالصوفيةيدعيهماينقضالمسألةهذهفيللحقالسنةأهلوبيان

والأثربالحديثالعنايةمنعندهمليسلأنهموذلك،المنامفي!ضالأنبياء

نأأدراهمالذيفماثئم،ومن،السنةفيالواردةالأنبياءصفاتبهيعرفونما

للشيطانيمكنلاالتيصورتهعلىالكريمالنبيذلكهوالمنامفيرأوهمن

.وتمييزهتحقيقهإلىلهمسبيللاماذلكبها؟،يتمثلأن

.(6.-58)صالجانيالخارفمشتهىانظر:(1)

والمخالفينوالجماعةالسنةأهلعندالرؤى،(12/228)للبغويالسنةشرحانظر:(2)

.(376)ىع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلحس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالحم!نم

يقظة:!شالأنبياءرؤية:الثانيالفرع

سبقلماوعقلأ؟شرعأممتنعةموتهبعديقظةى!ك!النبيرؤيةكانتإذا

يخلو:فلاادعاهاومن،كذلكيقظة!شالأنبياءرؤيةفإنقريبأ؟وتقريرهذكره

صور؟فيلهتمثلقدالشيطانيكونأنوإما،دعواهفيكاذبأيكونأنإما

دليلأوبينةأييقظة!شالأنبياءأحدرؤيةيدعيمنمعليسإذ،عليهولتس

يثبتلامماوهذاالأنبياء،منفلانبأنهالمرئيالشخصذلكتصريحسوى

فيصحيحةعقيدةعلكانمنيعرفهالذيالبئنالكذبمنأنهكما،حكمبه

المسألة.هذ

يقظة.الخضررؤية:الرابعةالمسألة

جميعفيالمعؤلعليهاالتيالمعتبرةالصوفيةمصنفاتعلىيطلع"من

بحيثخاص،باعتناءحظيتالشحلأالخضرشخصيةأنيجد؟وأفعالهمأقوالهم

بأنهوالاعتقاد،الجدليقبللاحقيقيأأمرأولقياهعنهبالأخذالاعتقادأصبح

الصوفية،مذهبدعائممندعامتانهمايمت؟لمبا!حيوأنهنبي،لاولمن

الاكتفاءوجوازالأنبياء،علىالأولياءبتفضيلالقول:مثلشتى،أمورأعليهبنوا

وكذلك،ونواهيهوأوامرهالشرعأدلةعنوالكشفوالإلهاماللدنيبالعلم

.(1)"رضخلارؤيةأولقيادعوىتحتماشخصكرامةأوولايةإثبات

إلىينسبونهاالتيبالقصصاستدلالهموالعلمالسنةأهلعليهمفنقض

موتوالعقلوالسنةالكتابمنبالأدلةوقزروا،ذلكفيالحقببيانالخضر

ذلك:فيأقوالهمومن،بقائهوعدمالخضر

.(81)صالصوفيةوأباطيلدحفحججفيالعلميةالردود(1)
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلح!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ميت،أنه:المحققونعليهالذي"والصواب:تيميةابنالإسلامشيخقال

نأعليهلوجب!ووالنبيزمنفيموجوذاكانولو،الإسلاميدركلموأنه

فييكونولكان،غيرهوعلىعليهذلكالثهأوجبكمامعه،ويجاهدبهيؤمن

!اعانتهممعهمللجهادالصحابةمعحضورهيكونولكان،والمدينةمكة

يكنولم،سفينتهملهمليرقعكفارقومعندحضورهمنبهأولىالدينعل

يحتجبولمالمشركينبينكانقدوهو،للناسأخرجتأمةخيرعنمختفئا

فإن،دنياهمفيولادينهمفيلاحاجةوأمثالهبهللمسلمينليسثم،عنهم

والحكمة،الكتابعلمهمالذيى!ك!الأميالنبيالرسولعنأخذوهدينهم

وعيسىلضللتم"،وتركتمونياتبعتموهثمحتاموسىكان"لو:نبيهملهموقال

نبيهم،وسنةربهمبكتابفيهميحكمإنماالسماءمننزلإذاالشلامريمابن

بنزولأخبرهمقد!وووالنبي،!؟وغيرهالخضرإلىهذامعلهمحاجةفأي

فيأناأمةتهلك"كيف:وقال،المسلمينمعوحضورهالسماء،منعيسى

إبراهيممعهمااللذانالكريمانالنبيانكانفإذاآخرها"،فيوعيسيأولها

عنيحتجبواولمآدم،ولدسيد!ومحمد،الرسلأفضلونوحوموسى

؟إ،مثلهمليسمنعنهميحتجبفكيفخؤاضهم؟ولاغؤاضهملاالأمةهذه

بهأخبرولاقط،ذلك!صالنبييذكرلمفكيفدائقاحتاالخضركانوإذا

الحكاياتمنالبابهذافييحكىماوعامة،...!؟الراشدونخلفاؤهولا،أمته

أنهظنرجلارأيشخصمثلرجل؟ظنعلمبنيوبعضهاكذب،بعضها

المنتظرالإمامأنهتظنشخضاترىالراففةأنكماالخضر،إنه:وقالالخضر،

ذكروقدقالأنهحنبلبنأحمدالإمامعنورويذلك،تدعيأو،المعصوم
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الناسألسنةعلىهذاألقىوما."أنصفكفماغائبعلىأحالك"من:الخفرله

.(1)"الشيطانلاإ

أثبتمنبهايحتبئرواياتعدةأوردأنبعد-كثيرابنالحافظوقال

حياتهإلىذهبمنعمدةهيوالحكاياتالروايات"وهذه:-الخضرحياة

فيحجةبمثلهايقوملاجداضعيفةالمرفوعةالأحاديثمنوكل،اليومإلى

صحيحةأنهاوقصاراهاالإسناد،فيضعفعناكرهايخلولاوالحكايات،الدين

،...أعلمواللهالخطأ،عليهيجوزلأنه؟غيرهأوصحابيمنبمعصومليسمنإلى

شرحفيالمنتظرعجالةكتابهفيزخةلثةالجوزيبنالفرجأبوالشيختصدىوقد

،موضوعاتأنهافبينالمرفوعاتمنذلكفيالواردةللأحاديثالخضرحالة

ببيانأسانيدهاضعففبينبعدهمفمنوالتابعينالصحابةعنالآثارومن

الانتقاد")2(.وأحسنذلكفيأجادوقدرجالها،وجهالةأحوالها

الخضر،بولايةالقولأن"اعلم:زخةلثةزيدأبوبكرالعلامةقالهماأجملوما

والتلبيسالكاذبةوالدعاوىوالمحنالبلايامنجراقدحيآ،مازالبآنهوالقول

من:دين،يقبلهولاعقل،يصدقهلاما-الخاصةوعلىبل-العامةعلى

الستلأالخضرلقيفلانأوأنوالأنبياء،النبوةعلىوالأولياءالولايةفضلدعوى

فيالصوفيةمعتقدهماالدهر:آبداوحياتهبولايتهوالقولوكذا،كذاواستلهمه

الظاهر،علماءعلىينكرونالباطنعلماءوأن،وباطنظاهرلهاالشريعةجعل

والدعوى،النبيمنوأعلمأففملالوليوأن،الإلهامبحجيةقالواوبهعكس،ولا

.(201-17/001)الفتاوىمجموع(1)

.(1/334)والنهايةالبداية(2)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الثالثالفصل

الباطلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المذهبعليصليالخفمرقيمنفمنهم،عنهوالأخذالخضرللقاءالواسعة

مقدمةفييذ!ا!ووكيوهذا،الشافعيالمذهبعلىيصليرآهوآخر،الحنفي

جيحوننهرفيالحنفيالمذهبآوراقأؤفىغالخضرأنالمختارالدرركتابه

!حمنأولآنويظهر،إالزم!انآخربهاليحكمالصيلأعيسىنزولوقتإلى

هو:وولايتهالصتلأالخضرحولوالفهملالاتالخرافاتنسجفيالفتنةباب

4!اورحم.الولايةختم!ابهفيهـ(320)سنةالمتوفى،الترمذيالحكيم

العلماءبعفآكابر"كان:(67ع)النضرالزهرفيقالإذحجرابنالحافظ

الزناد!تيلأننبيآ،ا!ضركوناعتقاد:الزندقةمنتحلعقدةآول:يقول

اعتنى9!قدولهذااهـ."النبيمنأففلالوليآنإلىنبيغيربكونهيتذرعون

فىركاتوأفيا،!اماتيموتز!تالور؟المتصوفةهؤلاءبكشفالديانةحماة

.(1)"شيطانية

!ح!!!!اكع

-363)ع-الردودمجموعةضمنن-التفسيرفيالصابونيمختصراتمنالتحذير(1)

364).
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الموضوعاتف!كرس

والتابعينالصحابةعنبالآثارالاستدلال:الثانيالمبحث-

.....................................................الأئمةوبأقوال

الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةالتمهيد:

............................................السنةأهلوحجيتهاعند

الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلة:الأولالمطلب

.................................والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتها

عنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

..................................الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابة

..لهاأصللاأوموضوعةأقوالأوبآثارالاستدلال:الأولالمسلك

وأاجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال:الثانيالمسلك

.......................................................عنهامرجوع

.......تحتمللاماتحميلهاأووالأقوالالآثاربتر:الثالثالمسلك

....متشابهةأومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالتم!ك:الرابعالمسلك

.....المسألةفيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج:الخامسالمسلك

511

513

527

536

536

540

545

550

555
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والبدالأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلج!نم

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

..............الأئمةوبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعة

المنسوبالقولأولأثراصحةبإثباتالمطالبة:الأولالمسلك

.........................................................الإمامإلى

...............الحقخالففيماحجةلاأنهتقرير:الثانيالمسلك

......القولذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير:الثالثالمسلك

الأقوالأوبالآثارالباطلأهلاستدلالإبطال:الرابعالمسلك

......عنهالمعروفالعامالمنهجأوالإمامذلكعنالأخرىبالنصوص

...........بحجةليسالخلافمجردأنتقرير:الخامسالمسلك

..........................بالقواعدالاستدلال:الثالثالمبحث-

..................السنةأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلةالتمهيد:

والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة:الأولالمطلب

.....بالقواعدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

...وجههاغيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال:الأولالمسلك

..........................باطلةبقواعدالاستدلال:الثانيالمسلك

أهلإلىافتراكأأوخطأمنسوبهبقواعدالاستدلال:الثالثالمسلك

.....................................................والعلمالسنة

تاماستقراءعلىتئنلمأوإليهاي!تقلمقواعدتقعيد:الرابعالمسلك

...................................................الشرعيةللأدلة

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

................................................بالقواعد.والبدعة

.............بهاالمستدلالقاعدةبدليلالمطالبة:الأولالمسلك

.............بهاالمستدلالقاعدةبمصدرالمطالبة:الثانيالمسلك

56

56

56

57

59

60

60

61

62

63

63

63

64

64

65

65

66
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الموضوعاتف!سرحما

...........العلمأهلمنبهاقالمنبذكرالمطالبة:الثالثالمسلك

.....عليهبييتمابنقضبهاالمستدلالقاعدةإبطال:الرابعالمسلك

.......بنقفأجزائهابهاالمستدلالقاعدةإبطال:الخامسالمسلك

...............................بالعقلالاستدلال:الرابعالمبحث-

.......................السنةأهلعندوحجيتهالعقلمنزلةالتمهيد:

.....والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة:الأولالمطلب

.........بالعقلوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

عنهاوالدفاعالعقائدتقريرفيالاستدلال:الأولالمسلك

.......................................العقليةوالمقدماتبالدلائل

......الاعتقادأبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلال:الثانيالمسلك

.....متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال:الثالثالمسلك

قطعيةالعقليةالدلائلوأنظتية،النقليةالدلائلأندعوى:الرابعالمسلك

النقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوى:الخامسالمسلك

...................................................العقليةوالدلائل

علىالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى:السادسالمسلك

..........................بينهماالتعارضوجودعندالنقليةالدلائل

واستدلالأ()تفسيرأورسولهاللهكلامتنزيل:السابعالمسلك

..................والكلامالمنطقعلمفيالحادثةالمصطلحاتعلى

الأهواءأهلاستدلالنقضىفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

.....................................................بالعقلوالبدعة

...الاعتقادأبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان:الأولالمسلك

فسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان:الثانيالمسلك

..........التناقفأوالفاسدةاللوازمأوالاستدلالأوالمضمونفي

664

668

675

681

683

693

107

701

706

712

027

724

728

137

737

737

748
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلجم!نم

عنتغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان:الثالثالمسلك

........................................الصحيحةغيرالعقليةالأدلة

..صحيحةعقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال:الرابعالمسلك

...قطعيةالصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات:الخامسالمسلك

الدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات:السادسالمسلك

........................الصريحةالعقليةوالدلائلالصحيحةالنقلية

الصحيحةالنقليةالدلائلتقديموجوبتقرير:السابعالمسلك

................بينهماالتعارضوجودفيرضإذاالعقليةالدلائلعلى

الحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال:الثامنالمسلك

.......................الصحيحةغيرالعقليةالأدلةعليهابييتالتي

أهلاستدلالنقفمنهجفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل

.................................البادطلةبالمصادروالبدعةالأهواء

.................والمناماتبالقصصالاستدلال:لأولاالمبحث-

.................والمناماتالقصصمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

أهلعندوحجيتهاوالمناماتالقصصم!زلة:الأولالمطلب

.............................والبدعةلأهواءا

بالقصصوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009والمنامات

فيالنظردونوالمناماتبالقصصالاستدلال:الأولالمسلك

...................................عنهنقلتمناستقامةأوصحتها

........للمذهبالمؤيدةوالمناماتالقصصوضع:الثانيالمسلك

الصالحينأوالأنبياءإلىوالمناماتالقصمىنسبة:الئالثالمسلك

.............................................للمذهبالموافقينأو

758

762

768

776

783

785

797

798

799

812
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819

824

828
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الموضوعاتف!كرهما

خلالمنومشاعرهمالناسعواطفاستثارة:الرابعالمسلك

................................................والمناماتالقصص

المذهبعقائدوالمناماتالقصصتضمين:الخامسالمسلك

..........................الناسبيننشرهاالمرادوقواعدهوأفكاره

والفضائلالأدلةوالمناماتالقصصتضمين:السادسالمسلك

..................................المذهبصحةتثبتالتيوالمزايا

إدراكه.عنالعقليعجزماوالمناماتالقصصتضمين:السابعالمسلك

براءةيثبتماوالمناماتالقصصتضمين:الثامنالمسلك

..........................إليهمالموخهالنقدمنالمذهبأصحاب

حالفييفغلماصحةعلىبالمناماتالاستدلال:التاسعالمسلك

...........................................الشرعيقزهلاممااليقظة

علىللأئمةالصحيحةبالقصصالاستدلالالعاشر:المسلك

............................الباطلالمذهبأصحابعليهماصحة

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الئالثالمطلب

......................................والمناماتبالقصصوالبدعة

....................وإثبايهاالقصصبسندالمطالبة:الأولالمسلك

..............وتوهيتها.القصصأسانيدضعفبيان:الئانيالمسلك

بها.ذذت!ملاوالمناماتالقصصفيالحجيةإبطال:الثالثالمسلك

الصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:الرابعالمسلك

.....................................والمناماتالقصصفيديمرلما

.........المنامفيالنبيرؤيةمسألةفيالحقبيان:الخامسالمسلك

والمناماتبالقصصيحتجمنعلىالتشنيع:السادسالمسلك

.................................الصريحالثابتالحقعنويعرض

83
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والبد*هواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحم!نم

..........والذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الثانيالمبحث-

..........والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

عندوحجيتهاوالذوقوالوجدالكشفمنزلة:الأولالمطلب

.............................................والبدعةالأهواءأهل

بالكشفوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

.................................................والذوقوالوجد

والأنبياءوالنبيسبحانهالثهعنالتلقيدعوى:الأولالمسلك

..........................................والخضر.السلامعليهم

عباراتوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثانيالمسلك

.......................................أهلهاإلايفهمهالاغامضة

الأدلةوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثالثالمسلك

............................صحتها.تثبتالتيوالمزاياوالفضائل

علىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الرابعالمسلك

..................الطريقةوصحةاللدنيوالعلموالعصمةالولاية

والذوقوالوجدالكشففيالعباراتخفط:الخامسالمسلك

.....................................والسنةالكتابألفاظببعض
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يجلبمايككا

لدلهرصئن!ر،امجهـ"؟ا0ه

،سص،رمؤ:

ثيئنقجرر

ؤايخذمخةلأفقاءقليااشيتبة

نخ!أآؤوفا

تآل!

و.وويمقروئحخ

بم!أبئ!ث!قأمئرثهئيه!ص؟؟منا!هبق
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ضؤنالمحنيغؤأضض

هـ4381

هـ1438ءمحفوظةالطبعحقوق

منهجزءأيأوالكتابهذانشربإعادةئسمحلا

نظامأيفيوفسخهحفظهأو،الأشكالمنشكلبأي

خطي.إذنعلىالحصولدون،الكتاباسترجاعمنيمحن

افذوقئا!جقةا

خماتمجمكا1

51د؟5203ح"8ح2!!"ةأا035*:لإلكترونياالبريد

الفتتبئبيىايؤفهم!بم!إبئرثلأقأف!يتن

آلهثؤثتلاأتي،ئحثعودناأة!قلأتتخةآ

.53؟6؟7؟؟؟-.590960003:جوال

للإفثجواال!مفن

للمسرل!فن!زابزالإفأ!ئيتن
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صالر!أتجصآلتؤ

العقيدةقسمإلىالمؤلفبهاتقدم"!دكتوراهرسالةالكتابهذاأصل

وقد،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكلية

!ممتازبدرجةهـوأجيزت22/6/4321الموافقالأربعاءيومنوقشت

.الجامعاتبينوالتداولبالطبعالتوصيةمع"الأولىالشرفمرتبةمع

من:المناقشةلجنةتكونتوقد

الأستاذ،الغفيليسليمانبناللهعبدالدكتورالأستاذفضيلة-1

بالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدةبقسم

مشرفأ.،المنورة

بقسمالأستاذالسعيد،محمدبنيوسفالدكتورالأستاذفضيلة-2

محمدالإمامبجامعة،الدينأصولبكليةالمعاصرةوالمذاهبالعقيدة

خارجيأ.مناقشأ،بالرياضالإسلاميةسعودابن

بقسمالأستاذ،العقيلمحمدبنصالحالدكتورالأستاذفضيلة-3

،المنورةبالمدينةالإسلاميةبالجامعة،الدينوأصولالدعوةبكليةالعقيدة

داخليأ.مناقشأ
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مةالعقلى

!ظض

أنفسنا،شرورمنبالئهونعوذ،ونستغفزه،ونستعيئه،نحمذه،دثهالحمدإن

أعمالنا.ستئاتومن

له.هادقيفلايضللومنله،مضلفلاالثةيهدهمن

عبذهمحمذاأنوأشهدله،شريكلاوحذهاللةإلآإلهلاأنوأشهد

كثيزا.تسليماوسلموصحبهآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسوئه

بعد:أما

يتبعواأنأمةكلعلىوأوجب،الحقودينبالهدىأنبياءهبعثاللهفإن

أنبيائهمدعوةتجاهانقسمواالناسولكن،والفلاحالخيرمنبهجاءفيمانبيهم

أبىوالآخر،ارتضاهالذيدينهواتبعوادئهوجوههمأسلمواقسم:قسمينإلى

ويصدونويرذونها،الأنبياء،دعوةيعارضون؟الكافرينمنوكانواستكبر

المتأخزفيهويتبعويتوارثونه،ذلك،علىبينهمفيماويتواضونعنها،الناس

.المتقدممنهم

الحقالدينإلىيدعونفالمسلمون؟الفريقينبيندائرةالمعركةتزالفلا

ويحاربونويزينونهباطلهمينصرونالكفروأهلعف،ويذبونويقررونه

،-اللهلعنه-ىبم!يلبإوالإلحادالكفررأسهولوائهموحامل،وأهلهالإسلام

وعقخقفيئؤيمقتميدعت!ليطيمن!يتنهصثتم!آلم!تتعيمصرطكقتملأقعدنفبمآآغوت!ني!:لقايلذا

ك2عبهايقنمخذلأ!:لوقا،711-61:لأعرافا1(ش!يهيريئآكثرتمئمتجدؤلاخمآليهتموعنآتميهخ

!تهئ!عألؤلألهفيرآاذائة!ح!سلمولألرتئئ!ؤلأشيتتقتمولأضقتفخ!ققروضهمان!حي!ا
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والبدعةا!هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

ثييغك!رقمتآلدىقذايضذآزة!:وقال،9111-181الناء:9(آلئزحلىققيغيرت

!آذه!ت:سبحانهلقا،162الإسراء:أ(إلأقايلأذزتته7لأختيبهىتؤيرآلعتضؤإذآخرتين

ؤأخيتبصؤتينيحتهمآشتطغتتونؤآشتفننز!تؤفورايمزتجزآ:جقترتجرآقإثيمتهضتبغلئقتن

إلأغروزا!نطت!ث!لآالمتعدؤمالهتمؤجمذلأونوؤآلأضؤليآفيكهصا!شوؤرطث!ييكغقتيهم

.16ه-63:الإسراء1(و!يلأيهفبرئكعلتهزسمتنهنتثقئ!تلى2ا!عإن

الإنسشياطينمنووجد،-الثهلعنه-إبليسأعلنهاالتيالحربوهذه

لكن،مختلفةوصوزا،عديدةأشكالأتتخذ؟(1)اهيفوينصرهعليهايتابعهمن

رئيسين:صنفينتحتجمعهايمكن

والقهر.والقتالوالغلبةالقوة:الأول

والمكر.والمكيدةوالغدرالحيلة:والثاني

غقتممؤاخيمتبصؤتكيمتهمآشتطغتؤآشتقننزقنن!:تعالىقولهتضمنهوكلاهما

.(2)(ورجيفبخيلك

لإبطال-زمانكلفي-الرسلأعداءيسلكهاالتيلئ!لاأعظممنفكان

:الهدىاتباععنوصرفهم،الحقعنالناسوصذ،الخالصالإسلامدعوة

والغدر،والمكيدةوالمكربالحيلةسلكوهاالتيالخفيةوالطرقالوسائلتلك

ووساوسه؟الرجيمالشيطانإضلالمنهيالتيالشته،بثأبرزها:ومن

تؤلهيهفروقكتاكقروأؤذوأ!،(؟02:القرة9(مقتهثمتيبغصألتصنقىؤلانهوأغنذفرققؤلق!:تعالىلقا(1)

.(89الشاء:9(سمؤ%فتيهولؤن

،(289-01/288)القرآنلأحكامالجامع،(191-15/181)البيانجامعانظر:(2)

.(242-241/3)ريدقلافتح
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مةالمقلى

ئتوضلوأنهوالفساد،الشرأبوابأعظممنالشبهاتأنهؤلاءأدركحيث

يتوضلمماوأقوىأكثر،الباطلونشرالناسوإضلالالحقمحاربةإلىبها

منهوتأخذ،تطرقماأولالسامعتدهش"الشتهفإنوالقهر،بالقوةذلكإلى

وكصولة،ببصرهويأخذيراهماأولالناظريدهشالذيكالسحروتروعه

كلها؟القومشتهوهكذا،خصمهعلىأمرهأوليحملالذيالجبانالمبطل

تصبوءثنى!قآؤج!ىتسعىأنهاموسىإلىخيلالتيوعصيهمالسحرةكحبالهي

ص!تعواكيذإتضاصهمتعؤأماتفقفييييك!تماليئ!وألأغكآآنتإتثغفلاقفتا!ضوسىجيفة

.(1)"961-76:طه9(قأجرخيفل!ت!اآيقيحؤلاسنجر

الكفرفي-الصابئينمنتبعهمومن-والنصارىاليهودشتهفيوالمتأقل

والمجوسالمشركينشتهجنسمنأنهايجد!ر؟محمدعلىالثهأنزلبما

رسلهعلاللهأترلهوبماالكتاببجنسالكفرفي-الصابئينمنتبعهمومن-

آلدينإلأةاينتىأدئهفيقايجدل!:جميعهمفيتعالىاللهقالكما،المواضعمنكثيرفي

وهختئغوهتميمنماوآلأخزابنوحقؤفقتلهئم!ذتت!آللدفيتققئهتمتغرزكقلآكقرؤا

قوله:إلى،15-4غانر:9(آتحقبهيذحضحوأيلط!لآ!وبخدلؤا3هيتاخذبزس!ولهتمأقهتم!ل

لمتطننبغترأدتوءاتنئفي"يخدلو!ألدليئ!قرتابكتميرلهتممؤمقآدتهيكلحل!ذلك!

\تاتنئلملتعةيتيخدلونهلدينآتقالىآتؤ!:لأخرىالآيةاوفي،135-43:غانر9(آتتهتم

،!07-96غانر:9(يغثوئرصقتآف!مؤفيليءؤبماعزسملائحمف!ذبوأبآثديخهأ!!رفون

.(2)153:الذاريات9(طاغو!قؤئمممتمآتواضؤأبةيل!:تعالىلوقا

.(4/6241)المرسلةالصواعق(1)

.(21/61)الفتاوىمجموع:انظر(2)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلج!نم

منأقوايمقلوبفيودخلت،الإسلامأهلإلىالشبهاتتلكتسزبتثم

فاتخذوها،-ودعوةواعتقادأقبولأ-بهاوتأثروادفعها،عنفعجزوا،المسلمين

واستحلواعليها،فحاربوا!كضوو،رسولهبهالثهبعثلماتحقيقأوظنوهادينا،

ومجتهدمقلد،جاهلبينوهم،ورسولهاللهحرمهمافيهاخالفهمممن

والأمر،الجميعموعدوالقيامة،متعصبمعتدوظالمالقصد،حسنمخطىء

.(1)هئليومئذ

والبدعالأهواءوأهلالكفرأهلمنالباطلأهليبثهاالتيالشتهوهذه

لازمها:أوومضمونهاعليهاالباعثفيبينهافيماتتفق

كلفإن،ءالسيوالظن(الهوى)اتباعوالظلمالجهلعليها:فالبماعث

لابلعدل،ولاذلكفيعلمعندهيكنلم!ىالرسولبهجاءماخالفمن

لاالرسللدعوةالمعارضينفإنولذا؟وظن.وظلمجهلإلاعندهيكون

به.جاهلينوإما،خلافهمتعمدينبالحقعالمينيكونواأنإمايخلو

،الآياتمنرسلهعلىالثهأنزلماعلىالاعتراضلازمها:أوومضمونها

سيرتهموعلىبها،بعثهمالتيالشريعةوعلى،إليهمأنزلهالذيالكتابوعلى

عليها)2(.همالتي

منالرشدوتبينناظرتان،عينانلهلمنالصبح-والله-استبانلقد"و

والشبهاتالبدعأهويةالقلوبعلعصفتلكنواعيتان،أذنانلهلمنالغي

فأغلقتالشهواتأيديفيهاوتحكمتمصابيحها،فأطفأتالمختلفاتوالآراء

.(3/039)المرسلةالصواعقانظر:(1)

.(68-13/64)(16/12)الفتاوىمجموعانظر:(2)
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مةالمقلى

الرجاللآراءوتقليدهاكسبهاعليهاورانمفاتيحها،وأضاعترشدهاأبواب

والتخليطالجهلأسقامفيهاوتمكنتمنفذا،فيهاوالسنةالقرآنحقائقتجدفلم

.(1)"الغذابصالحمعهاعف!تنتفلم

،الساطعاتوالبراهين،الباهراتوالحجج،البتناتبالآياترسلهالداللهفإن

ويندحر،الباطلبهاويضمحلوأنصعها،الخقلأبهىفيالحقبهايتجفىالتي

،!17الرعد:9(آلأزفيفيقيضك!ثآلتاشتضقعماؤآقاجف!قتذهمبآلرتدقأقا!:سبحانهقال

تل!:وقال،811ا!سراء:9(زهوماآلظلكأنإنآلتاللؤزهق%لحقجاوقل!:وقال

.!81:لأنبياءا9(هقزاممؤافإذمغثوقمذآئخطليغلىبآفئنقزف

الشريعةأصولبجميعمحيطكافيشافيوافي"أيدينا،بينالثهكتابوهذا

وتكميلهالدينبتقريروقىوكما،...وعلانيتهاوسرهاوأعمالهاوأقوالهاوفروعها

عليه،تير؟شبهةكلوبزدعنه،بالذبوافيهوكذلك؟وتفصيلهوشرحه

!ؤلا:!ازهاقهباطلكلوبدمغومحاد،ومشاقومعاندملحدكلوبقمع

كلعلىلردباوفىوكما،...!33:الفرقان9(و\ق!نتق!يملمحآلحقإلأ!صتأتونثبمثلي

منخمأونزل،وغيرهموالكتابيينوالمنافقينالوثنيينمنورسولهدئهمشاق

.(2)"القيامةيومإلىملحدكلشبهةبردوافيهوفكذلكذلك،حسبعلى

ويفتدون،باطلهمالباطلأهلعلىيرذونوحديثأقديمأالحقأهليزالولا

وبصيرةبعلمذلككلأصولها؟منويجتثونهازيفها،عنويكشفون،شبههم

.(34):عالإسلاميةالجيوشاجتماع(1)

.(284-1/283)نفسهالمصدروانظر:.(3/0111،1311)القبولمعارج(3)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

المسالكبينةوطرائقيترشمونه،المعالمواضحمنهجفيهولهم،وهدىوعدل

ينتهجونها.

شبهلرذوالبصيرةالحقأولوسلكهاالتيالمناهجبتلكالعلمولكون

ونجاةوعصمةوتطبيقها،الصحيحةبالأصولللتم!كسببأوالفتنةالضلالأولي

الشتهلرذ-ثممن-وتكأةإليها،والميلبالشبهالاغترارمن-الثهبإذن-

وبدعة،سنةالأرضفيدامماتنقطعلاالشتهولأنعوارها،وكشفزيفهاوبيان

لنيلرسالتيموضوعيكونأنواخترتبالثهاستعنتفقدوكفر؟وإسلام

السلفيةوالمناهجالطرقبدراسةالعناية)الدكتوراه(:العاليةالعالميةدرجة

تزيينها.أساليبواختلفتعرضهاطرقتنؤعتمهماالشتهلردالصحيحة

الرسالة:عنوانوجعلت

السنةأهلىمنهج

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضرفي

!ح!!!!6!ص!
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مةالمقلى

اختيارهوأسبابالموضوعأهمية

المؤمنينسبيللهماستبانتالذينالحقأهلوأكملهمالخلقأعلم

ورسله.اللهأنبياءمقذمتهموفيوعملأ،علمأالتفصيلعلىالمجرمينوسبيل

المعارضةالشتهوبفسادوقوتها،الأدلةبكثرةالعلمأنعاقليستريبولا"

الحاصلهوالذيكالعلمليسعليها؟المحتجحجةبطلانوبيان،لذلك

قويتكلماالشيءفإنله،المعارضةالشتهيعلمأنغيرمنواحددليلعن

وقوتهلكمالهأوجبكان؟واضمحلتموانعهوانقطعت،وتعددتأسبابه

.(1)"وتمامه

فيتنحصرتكادلا-وحديثآقديمأ-الحقبهايعازضالتيالشتهوتلك

البيئةمعيتلاءمبماومكانعصركلفيتوتجدأفرادهافإنزمن،أوعدد

تحتتندرجالأفرادتلكأنإلا،والمكانالعصرذلكفيالسائدةالعامة

كفية.وأنواععامةأجناس

ومكانها،وزمانهاالشبهةبحسبتختلفالشبهتلكعلىالزدأفرادوكذا

مسلوكة.ومناهج،معلومةطرائقتحتتنضوي-الجملةحيثمن-لكنها

:الموضوعهذااختياريأسبابمنفإن؟ثئمومن

فيه.الكتابةليستدعي؟الموضوعأهميةفيذكرهسبقماأن-1

مادته،وترتيب،شتاتهوجمعفيه،الكتابةإلىحاجةفييزاللاأنه-2

ئكتبلمالموضوعأنوالتنقيبالبحثبعدليظهرشكا.أطرافهوتقريب

.(7/566)الفتاوىمجموع(1)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجص!نم

جوانبهجميعتتناوللمفإنهاذلكومع،يسيرةكتاباتسوىالآنحتىفيه

نأكما.العرضأوالاختصارأسلوبكاتبوهاانتهجمنهاوكثير،وأطرافه

فيها.كتبمنأزلمالموضوعهذافيكثيرةجوانبثمة

والسنةالكتاباشتمالفيالمتمثلفيه،مريةلاالذيالحقإجلاء-3

،الفاسدةالشتهوإبطال،الصحيحةالحججتقرير:ذلكومن،كلهالخيرعلى

علىالرذإلىحاجةفلا،الإيمانويزيدالنفسويطمئنالصدريثلجبما

آخر.بضلالالضلالمقابلةأوبباطلالباطل

الصالح-بالسلفابتداء-وجيلعصيركلفيالسنةأهلبهتمئزما-4

هذهفتأتي،الخصومحججعلوازولح،الحجةفيوقوة،القهمفيعمؤمن

الدخيلونفيتقريرهفيالحقأهلمنالدؤوبالجهدلمواصلةالرسالة

له.المعارضةالشبهةوتفنيدعنه،

الشتهعلى-عصورهماختلافعلى-والأئمةالسلفردودأنبيان-5

والسنة.للكتابالاتباعهي،واحدةمشكاةعنمنبثق

وتفنيدها،الشتهلرذوالأئمةالسلفسلكهاالتيالعامةالمناهجتقرير-6

السلفأن:وذلكلها.والتمثيللها،والاستدلال،المناهجتلكوتحليل

وكيفيةبالحق:وبصيرةعليمعنإلايرذونلا-شكبدون-كانواوالأئمة

منهجهملبيانالدراسةهذهفتأتي،ودحضهنقضهوسئلوبالباطل،تقريره

الأهواءأهلعلردودهمفيالتأقلطريقعنوذلكالرد،فيسلكوهالذي

.عاممنهجتحتالمتشابهةالطرائق!ادراج،نظيرهإلىالنظيرضئمثم،والبدع
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وشبهاتوكتبكئيرةعلوملهميكونقدوالبدعالأهواءأهلأن-7

فينبغي،بالباطلالحقفيلبسون،الناسعلبهايلبسون،-خخجآيسفونها:-

سلاحآلهيصيرماالثهدينمنيتعقمأنلدينهالسلامةيبتغيالذيالمسلمعلى

.(1)وشبهاتهموباطلهمهؤلاءخخجبهيدفع

عارضه،ماوبينالحقعلىالدالالدليلبينالفرقمنبدلا"أنه-8

لكن،الحقوبيانالهدىبهيحصلفالدليل،باطلعارضهالذيأنليتبين

عارضه،ماوبينالدليلذلكبينالفرقوهو،الفرقانمنذلكمعبدلا

بينالتمييزبهيحصلفالفرقان،يخالفهالذيوالخبرالربخبربينوالقزق

لاالتاموالهدى،وحيرةاشتباهفيكانالفرقانلهيحصللمومن،المشتبهات

الصحيحةوالحجج،والشبهاتالبيناتبينيفرقالذي...الفرقانمعإلايكون

.(2)"والفاسدة

كانمنإلاه4تيرلابابوتفنيذهاونقضهاالشتهعلىالرذأنتقرير-9

فسادهوأوجهوبالباطليتقريرهوأوجهبالحقومعرفةوبصيرةعلمآأهلهمن

شروطه،فيهتكتمللمممنأهلهمنليسمنعليهيتجاسرفلا،نقضهوطرقي

؟الإحسانأرادحيثمنوأساء،غيرهوعلىنفسهعلىالضرراستجلبقدفيكون

بعفررفييتبعهمأنوإما،وشكوكهمالأهواءأهلبشتهيتأثرأنإماأنهوذلك

وضلالهمبدعهملنشرالبدعلأهلالبابفتحفيسببأيكونأنوإما،ضلالهم

مجموع:ضمن،(49-48):ص-عثيمينابنشرحمع-الشبهاتكشفانظر:(1)

عثيمين.ابنورسائلوفتاوى

.(163):صالنبوات(2)
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والمجادلة.المناظرةستارتحتالمسلمينبين

لذلك-أهلأوكان-البدعأهلشتهعلىالرذأرادمنأنتقريروكذا؟

فيترشمالرذ،فيالسنةأهلعليهسارالذيالمنهجسلوكعليهيتعئنفإنه

ينحرفأويخالفهأومنهجهمعنيخرجبمايأتيفلا،سبيلهموينتهج،خطاهم

والشز.البدعةمنبابفي-غيرهويوقع-فيقع؟عنه

الراسخينالعلمأهلردودعلىالوقوفلهيتي!رلاقدالحقطالبأن-9

يعلملاشبهةلهتطرأوقدوازدياد،استمرارفيتزاللاالتيالشبهجميععلى

دحففيالسنةلأهلالعاقةبالمناهجفمعرفتهكلامأ،بذاتهافيهاالعلملأهل

الصحيحة،السلفيةالمناهجتلكعلىالشبهعرضلهر!ييوتفنيدهاالشبه

الشبهة،تلكعلىوالحالللمقاممنهامناسبهومابتطبيق-ثئممن-ليقوم

.-اللهبإذن-غيرهلنجاةسببأويكون،دينهلهمل!يف

بالجانب-الأولىالدرجةفي-ئعتىالموضوعهذافيالكتابةأن-01

مقاوقواعدها،بأدئتهاالمباحثأصولفيهتدرسحيثالتقعيدي؟التأصيلي

وماسيدرسها"التيالمباحثتلكفيجيذاعلمئاتأصيلألهاالمتناوليفيد

راسخة.ثابتةأسميىعلىمبنيامؤضلأعلمهيكونأنإلىالعلمطالبأحوج

مباح!فيهأنإلأ؟بالعقيدةيتعققكانوإنالموضوعهذاأن-11

وأصولالفقهوأصولوالحديثكاللغةالأخرىببعفالعلومتتعفقمهفة

بتلكيتعفقفيمابحثهخلالمنمداركهيوشعالطالبيجعلمماالتفسير،

متخضمفيه،هوماإلىإضافةفيها،جيدةعلميةحصيلةذاويجعله،العلوم

.العقيدةعلموهو
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البحثخطة

الخطة:إلىمدخل

أهلشتهنقضرفيالسن!أهل)منهجالبحثعنوانمنمراديأولأ:

فيالسنةأهلعليهاسارالتيوالمسالكالقواعدبيانهو:(والبدعةالأهواء

وأومشروعيتهنقفالشتهبحكميتعفقماالعنوانيشملفلانقفالشته،

لا،للرسالةتمهيدأالمسائلهذهجعلتولذا،ذلكونحو...وشروطهآدابه

البحث.خطةفيالرئيسةالأبوابفي

:تكونقدوالبدعةالأهواءأهلشتهعلىالسنةأهلردودكانتلماثانيأ:

وإثارتهاالشتهبثفيالأهواءأهلسلكهالذيالمنهجمقابلةفيإما.

الكتاببهجاءالذيالحقعلوالرذالعليلةوآرائهمالفاسدةمذاهبهملتقرير

معئنة،مناهجذلكسبيلفييسلكونوالبدعةالأهواءأهلإنحيث،والسنة

نقضفيالمعالمواضحةمناهجيسلكون-المقابلفي-السنةأهلفكان

المنحرفة.والمناهجالوعرةوالمسالكالملتويةالطرائقتلك

الشته،نقضرفيالسنةأهلسلكهاعاقةومناهجقواعدعنعبارةوإما.

النظرصرفمعوأنواعها،الشبهمختلفلنقضصالحةالقاعدةتكونبحيث

فيها.أثيرتالتيوأبوابهاومضمونها-الشته:أعني-عرضهاطريقةاختلافعن

المنهجبيانفيأحدهما؟بابينإلىأم!قمالبحثهذايكونأنرأيتلذا؟

ورذبدعهبمتقريرفيوالبدعةالأهواءأهلمنهجنقضىفيالسنةأهلسلكهالذي

الشته.نقضهمفيالسنةأهلانتهجهاالتيالعافةالقواعدبيانفيوالآخر،الحق
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لأهلفاقاعد؟أومنهجتحتوالمطالبالمباحثذكرمنمراديثالثأ:

ولا،الجانبذلكفيالشتهلنقضىالسنةأهلسلكهاالأمورهذهأنهوالسنة

الشبهةعلىالواحدالرذفيمجتمعةالأمورتلكسلكواالسنةأهلأنيعني

أكثر،أومسلكالمعئنهالشبهةعلىالخاض!الردفييكونقدبلالمعئنة،

تطبيقعندالحالوكذلك.المسالكتلكجميعفيهتكونأنبالفمرورةوليس

إلىيحتاجفقد،معئنجانبفيالشبهةعلىرذهفيالمسالكهذهالعلمطالب

.أخرىشبهةفيبعضهاإلىويحتاجنقفشبههفيالمسالكتلكبعض

بدلالةالمتعلقة)القواعدوهو:-الثانيالبابمن-الثانيالفصل:مثاله

يمثلمنهامبحمثيكل،مباحثتسعةفيهذكرتفقد،(الشبهةعلىالدليل

المسالكهذهجميعأنمراديوليس،الجانبهذافيالسنةلأهلمسلكأ

إثباتالمرادبل،الشبهةعلىالدليلدلالةنقفررفيمجتمعةئسلكالتسعة

بعضدونبعضهايسلكقدثم،الجانبهذافيالسنةأهلمنهجمنأنها

نقضها.الفرادالشبهةبحسب

!ح!!!!6!!

http://www.al-maktabeh.com



لمقلىمة

البحث:خطةعرض

وخاتمة.،وبابينوتمهيد،،مقدمة:منالبحثيتكون

المقدمة:!

البحث،خطة،اختيارهوأسبابالموضوعأهمئةالافتتاحئة،:وتتضخن

وتقدير.شكر،بالموضوعصلةلهاسابقةدراسات،البحثمنهج

البحث.عنوانبمصطلحاتالتعريفالتمهيد:!

مباحث:أربعةوفيه

و)النقف(.()المنهجبالتعريف:الأولالمبحث.

:مطلبانوفيه

واصطلاحأ.لغة()المنهجبالتعريف:الأولالمطلب-

واصطلاحأ.لغة)النقف(بالتعريف:الثانيالمطلب-

.(السنة)أهلبالتعريف:الثانيالمبحث.

:مطلبانوفيه

لغة.(السنة)أهلبالتعريف:الأولالمطلب-

اصطلاحأ.(السنة)أهلبالتعريف:الثانيالمطلب-

وشروطه.،وففمله،نقضهاومشروعية،(الشبهة)بالتعريف:الثالثالمبحث

مطالب:خمسةوفيه

واصطلاحأ.لغة()الشبهةبالتعريف:الأولالمطلب-
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجم!نم

أهلها.وبيانوائبامجها،الشتهأسباب:الثانيالمطلب-

.والإجماعوالأثروالسنةالكتابمننقفالشتهمشروعية:الثالثالمطلب-

عليها.الرذفيوأثره،ومراتبه،بالشتهالعلمفائدة:الرابعالمطلب-

نقفالشته.شروط:الخامسالمطلب-

.(والبدعةالأهواء)أهلبالتعريف:الرابعالمبحث.

مطالب:ثلاثةوفيه

واصطلاحأ.لغة)الأهواء(بالتعريف:الأولالمطلب-

واصطلاحأ.لغة()البدعةبالتعريف:الثانيالمطلب-

.(والبدعةالأهواء)أهلبالمراد:الثالثالمطلب-

الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعندالاستدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج

:فصولثلاثةوفيه

الأهواءأهلاستدلالمنهجنقضرفيالسنةأهلمنهج:الأولالفصل"

الأصيلة.بالمصادروالبدعة

مباحث:ثلاثةوفيه

القرآنية.بالآياتالاستدلال:الأولالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةالتمهيد:
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والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلة:الأولالمطلب-

القرآنية.بالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:أربعةوفيه

بالمتشابه.الاستدلال:الأولالمسلك+

الواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتالاستدلال:الثانيالمسلك+

يقابلها.مادون

ببعف.بعضهاللهكتابضرب:الئالثالمسلك+

تحتمل.لاماالقرآنيةالآياتمعانيتحميل:الرابعالمسلك+

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقفررفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

القرآنية.بالآيات

مسالك:ثلاثةوفيه

المحكم.إلىالمتشابهرذ:الأولالمسلك+

.العربولغةالصحيحةوالسنةبالقرآنالقرآنتفسير:الثانيالمسلك+

العلم.وأهلالسلفبتفاسيرالاستشهاد:الثالثالمسلك+

النبوية.بالأحاديثالاستدلال:الثانيالمبحث

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهاالسنةمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة:الأولالمطلب-

النبوية.بالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-
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مسالك:خمسةوفيه

والموضوعة.الضعيفةبالأحاديثالاستدلال:الأولالمسلك+

بالمتشابه.الاستدلال:الثانبالمسلك+

الواحدةالمسألةفيالواردةبالأحاديثالاستدلال:الثالثالمسلك+

يقابلها.مادون

تحتمل.لاماالأحاديثمعانيتحميل:الرابعالمسلك+

أفعالمنشرعيآدليلأليسبماالاستدلال:الخامسالمسلك+

وسيرته.!هالنبي

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

النبوية.بالأحاديثوالبدعة

مسالك:أربعةوفيه

وعدمالأحاديثمنبهاستدلواماضعفبيان:الأولالمسلك+

.للاحتجاجصلاحيته

مقصودعلىبهاذذت!فلاالأحاديثدلالةعدمبيان:الثانيالمسلك+

الشبهة.صاحب

الصحيح.التوجيهبهاذذت!ملاالأحاديثتوجيه:الثالثالمسلك+

يصلحلابهاذذت!فلاالأحاديثمنكانمابيان:الرابعالمسلك+

شرعيأ.دليلآيكونأن

.بالإجماعالاستدلال:الثالثالمبحث.
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مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلة:الأولالمطلب-

.بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:أربعةوفيه

صحيح.غيرإجماعاذعاء:الأولالمسلك+

خلافه.علىوالواقع،السنةأهلإلىالإجماعنسبة:الثانيالمسلك+

به.يعتذلامنإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الثالثالمسلك+

صاحبطائفةإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الرابعالمسلك+

الشبهة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضرفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

.لإجماعبا

مسالك:أربعةوفيه

أصلأ.المذعىالإجماعصحةعدمتقرير:الأولالمسلك+

الإجماعخلافعلىمنعقدالصحيحالإجماعأنتقرير:الثانيالمسلك+

المذعى.

به.معتذبإجماعليسالمذعىالإجماعأنبيان:الثالثالمسلك+

شاكلةعلىهممنبمخالفةالمذعىنقفالإجماع:الرابعالمسلك+

.الإجماعمذعي
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الأهواءأهلاستدلالمنهجنقفسفيالسنةأهلمنهج:الثانيالفصل"

.للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة

مباحث:أربعةوفيه

.بالقياسالاستدلال:الأولالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيفالقياسمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة:الأولالمطلب-

.بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:أربعةوفيه

الاعتقاد.أبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال:الأولالمسلك+

.والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلال:الثانيالمسلك+

.بالقياسالنمت!معازضة:الثالثالمسلك+

النم.علىالقياستقديم:الرابعالمسلك.

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

.بالقياسوالبدعة

مسالك:أربعةوفيه

أبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةبيان:الأولالمسلك+

الاعتقاد.

أساسأ.ومحقهالقياسوجهإبطال:الثانيالمسلك+
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مةالمقلى

.الفرقأوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير:الثالثالمسلك+

النم،لمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير:الرابعالمسلك+

النص.ذلكوبيان

الأئمة.وبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثارالاستدلال:الثانيالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

وحجيتهاالأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلةالتمهيد:-

السنة.أهلعند

الأئمةوأقوالوالتابعينالصحابةعنالآثارمنزلة:الأولالمطلب-

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتها

الصحابةعنبالآثاروالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

الأئمة.وبأقوالوالتابعين

مسالك:خمسةوفيه

لها.أصللاأوموضوعةأقوالأوبآثارالاستدلال:الأولالمسلك+

وأاجتهاديةأوشاذةأقوالأوبآثارالاستدلال:الثانيالمسلك+

عنها.مرجوع

تحتمل.لاماتحميلهاأووالأقوالالآثاربتر:الثالثالمسلك+

متشابهة.أومحتملةأومجملةوأقوالبآثارالتم!ك:الرابعالمسلك+

المسألة.فيالخلافوقوعبمجردالاحتجاج:الخامسالمسلك+
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجص!نم

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

الأئمة.وبأقوالوالتابعينالصحابةعنبالآثاروالبدعة

مسالك:خمسةوفيه

المنسوبالقولأوالأثرصحةبإثباتالمطالبة:الأولالمسلك+

.الإمامإلى

الحق.خالففيماحجةلاأنهتقرير:الثانيالمسلك+

.القولذلكخلافعلىالعلمأهلأنتقرير:الثالثالمسلك+

الأقوالأوبالآثارالباطلأهلاستدلالإبطال:الرابعالمسلك+

عنه.المعروفالعامالمنهجأوالإمامذلكعنعالأخرىبالنصو

بحجة.ليسالخلافمجردأنتقرير:الخامسالمسلك+

بالقواعد.الاستدلال:الثالثالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهاالقواعدمنزلة:الأولالمطلب-

بالقواعد.والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:أربعةوفيه

وجهها.غيرعلىالصحيحةبالقواعدالاستدلال:الأولالمسلك+

باطلة.بقواعدالاستدلال:الثانيالمسلك+
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المقدمة

أهلإلىافتراءأوخطأمنسوبهبقواعدالاستدلال:الثالثالمسلك+

والعلم.السنة

استقراءعلىئننلمأوإليهائ!تقلمقواعدتقعيد:الرابعالمسلك+

الشرعية.للأدلةتام

الأهواءأهلاستدلالنقضىفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

بالقواعد.والبدعة

مسالك:خمسةوفيه

بها.المستذلالقاعدةبدليلالمطالبة:الأولالمسلك+

بها.المستذلالقاعدةبمصدرالمطالبة:الثانيالمسلك+

العلم.أهلمنبهاقالمنبذكرالمطالبة:الثالثالمسلك+

عليه.بميتتبنقفمابهاذذت!فلاالقاعدةإبطال:الرابعالمسلك+

بنقفأجزائها.بهاذذت!ملاالقاعدةإبطال:الخامسالمسلك+

بالعقل.الاستدلال:الرابعالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالعقلمنزلةالتمهيد:

والبدعة.الأهواءأهلعندوحجيتهالعقلمنزلة:الأولالمطلب-

بالعقل.والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:سبعةوفيه
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلجس!نم

بالدلائلعنهاوالدفاعالعقائدتقريرفيالاستدلال:الأولالمسلك+

العقلية.والمقدمات

الاعتقاد.أبوابفيالعقليةبالأقيسةالاستدلال:الثانيالمسلك+

.متعددةمعانيتحتملمجملةمشتبهةألفاظاستعمال:الثالثالمسلك+

العقليةالدلائلوأن،ظتيةالنقليةالدلائلأندعوى:الرابعالمسلك+

قطعية.

النقليةالدلائلبينالتعارضوجوددعوى:الخامسالمسلك+

العقلية.والدلائل

علالعقليةالدلائلتقديموجوبدعوى:السادسالمسلك+

بينهما.التعارضوجودعندالنقليةالدلائل

علىواستدلالأ(تفسيرأ)ورسولهاللهكلامتنزيل:السابعالمسلك+

.والكلامالمنطقعلمفيالحادثةالمصطلحات

الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

بالعقل.والبدعة

مسالك:ثمانيةوفيه

أبوابفيوالباطلةالسائغةالعقليةالأقيسةبيان:الأولالمسلك+

لاعتقاد.ا

فسادمنالصحيحةغيرالعقليةالأدلةفيمابيان:الثانيالمسلك+

التناقف.أوالفاسدةاللوازمأوالاستدلالأوالمضمونفي
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مةالمقلى

الأدلةعنتغنيالتيالصحيحةالعقليةالأدلةبيان:الثالثالمسلك+

الصحيحة.غيرالعقلية

عقليةبأدلةالصحيحةغيرالعقليةالأدلةإبطال:الرابعالمسلك+

صحيحة.

الصريحةالصحيحةالنقليةالدلائلأنإثبات:الخامسالمسلك+

قطعية.

الدلائلبينالتعارضوجودعدمإثبات:السادسالمسلك+

الصريحة.العقليةوالدلائلالصحيحةالنقلية

الصحيحةالنقليةالدلائلتقديموجوبتقرير:السابعالمسلك+

بينهما.التعارضوجودفيرضإذاالعقليةالدلائلعلى

التيالحادثةالعقليةوالمصطلحاتالألفاظإبطال:الثامنالمسلك+

الصحيحة.غيرالعقليةالأدلةعليهائييت

الأهواءأهلاستدلالمنهجنقفسفيالسنةأهلمنهج:الثالثالفصل"

الباطلة.بالمصادروالبدعة

مباحث:ثلاثةوفيه

.والمناماتبالقصصالاستدلال:الأولالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

.والمناماتالقصمىمنالسنةأهلموقفالتمهيد:
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفطالسنةأهلجم!نم

الأهواءأهلعندوحجيتهاالقصموالمناماتمنزلة:الأولالمطلب-

لبدعة.وا

.بالقصموالمناماتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:عشرةوفيه

فيالنظردونوالمناماتبالقصصالاستدلال:الأولالمسلك+

عنه.ئقلتمناستقامةأوصحتها

للمذهب.المؤيدةوالمناماتالقصصوضع:الثانيالمسلك+

الصالحينأوالأنبياءإلىالقصموالمناماتنسبة:الثالثالمسلك+

للمذهب.الموافقينأو

خلالمنومشاعرهمالناسعواطفاستئارة:الرابعالمسلك+

.والمناماتالقصمى

المذهبعقائدوالمناماتالقصصتضمين:الخامسالمسلك+

.الناسبيننشرهاالفرادوقواعدهوأفكاره

والفضائلالأدلةوالمناماتالقصصتضمين:السادسالمسلك+

المذهب.صحةتثبتالتيوالمزايا

عنالعقليعجزماالقصموالمناماتتضمين:السابعالمسلك+

إدراكه.

أصحاببراءةيثبتماالقصموالمناماتتضمين:الثامنالمسلك+

إليهم.الموخهالنقدمنالمذهب
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مةالمقلى

حالفييفغلماصحةعلىبالمناماتالاستدلال:التاسعالمسلك+

.الشرعيقزهلاممااليقظة

صحةعلللأئمةالصحيحةبالقصمررالاستدلالالعاشر:المسلك+

الباطل.المذهبأصحابعليهما

والبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

.والمناماتبالقصصر

مسالك:ستةوفيه

القصموإثبايها.بسندالمطالبة:الأولالمسلك+

وتوهيتها.القصصأسانيدضعفبيان:الثانيالمسلك+

بها.ذذت!غلاوالمناماتالقصصفيالحجيةإبطال:الثالثالمسلك+

لماالصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:الرابعالمسلك+

.والمناماتالقصصفيديمر

.المنامفيى!"النبيرؤيةمسألةفيالحقبيان:الخامسالمسلك+

بالقصموالمناماتيحتجمنعلىالتشنيع:السادسالمسلك+

الصريح.الثابتالحقعنويعرض

.والذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الثانيالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

.والذوقوالوجدالكشفمنالسنةأهلموقفالتمهيد:
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالههمنةأهلحم!نم

أهلعندوحجيتهاوالذوقوالوجدالكشفمنزلة:الأولالمطلب-

والبدعة.لأهواءا

والوجدبالكشفوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

.والذوق

مسالك:تسعةوفيه

!ىوالنبي-سبحانه-الثهعنالتلفيدعوى:الأولالمسلك+

والخضر.غ!نروالأنبياء

غامضةعباراتوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثانيالمسلك+

أهلها.إلايفهمهالا

والفضائلالأدلةوالذوقوالوجدالكشفتضمين:الثالثالمسلك+

صحتها.تثبتالتيوالمزايا

الولايةعلىوالذوقوالوجدبالكشفالاستدلال:الرابعالمسلك+

الطريقة.وصحةاللدنيوالعلموالعصمة

والذوقوالوجدالكشففيالعباراتخفط:الخامسالمسلك+

والسنة.الكتابألفاظببعض

يثبتماوالذوقوالوجدالكشفتضمين:السادسالمسلك+

إليهم.الغوخهالنقدمنالمذهبأصحاببراءة

فيئزقدماوالذوقوالوجدالكشفتضمين:السابعالمسلك+

غيرها.
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مةالمقلى

المذهبعقائدوالذوقوالوجدالكشفتفممين:الثامنالمسلك+

.الناسبيننشرهاالفرادوقواعدهوأفكاره

.والذوقوالوجدبالكشفوالعقلالنقلمعارضة:التاسعالمسلك.

الأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب-

.والذوقوالوجدبالكشفوالبدعة

مسالك:ثمانيةوفيه

بالكتابوالذوقوالوجدالكشفأصلنقضى:الأولالمسلك+

الأئمة.وإجماعوالسنة

الصحابةبحالوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الئانيالمسلك+

لأئمة.وا

أئمةبكلاموالذوقوالوجدالكشفأصلنقضى:الثالثالمسلك+

بهم.يحتجونالذينالأهواءأهل

جذورهببيانوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الرابعالمسلك+

صوله.وأ

منبأنهوالذوقوالوجدالكشفأصلنقض:الخامسالمسلك+

ووحيه.الشيطانوساوس

الصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:السادسالمسلك+

.والذوقوالوجدالكشففيذيمرلما
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والبدعةا؟هواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجم!نم

أصحابفيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان:السابعالمسلك+

.والذوقوالوجدالكشف

والأنبياءى!ك!والنبياللهرؤيةمسألةفيالحقبيان:الثامنالمسلك+

والخضر.

والعصمة.بالتقليدالاستدلال:الثالثالمبحث.

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

والعصمة.التقليدمنالسنةأهلموقفالتمهيد:

الأهواءأهلعندوحجيتهماوالعصمةالتقليدمنزلة:الأولالمطلب-

والبدعة.

والعصمة.بالتقليدوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب-

مسالك:تسعةوفيه

للشيخالتقليدطريقعنوالدينالعلمتلفيإيجاب:الأولالمسلك+

.المعصومأو

لتقليدالموجبةوالمزاياوالفضائلالحججذكرالئاني:المسلك+

له.والتسليمالمعصومأوالمعينالشيخ

وأالمقفدبقولعالشرعيةالنصومعارضة:الثالثالمسلك+

.المعصوم

الأخرىالمذاهبجميعمنوالتحذيرالتنفير:الرابعالمسلك+

.-السنةأهلمذهبوخاصة-
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طريقغيرعنالعلمتلفيمنوالتحذيرالتنفير:الخامس"المسلك+

.المعصومأوللشيخالتقليد

وأالشيخيققدلملمنالعظيمةالعقوباتذكر:السادسالمسلك+

.غيرهوبينبينهجمعأو،غيرهإلىتركهأو،المعصوم

وآدابه.قواعدهالتقليددعوىتضمين:السابعالمسلك+

عقائدالمعصومأوالمقفدالشيخأقوالتضمين:الثامنالمسلك+

.الناسبيننشرهاالفرادوقواعدهوأفكارهالمذهب

الشيخإلىالمنسوبةوالأحوالالأقوالاعتماد:التاسعالمسلك+

المذهب.أتباعمنإليهنسبتهابمجزدالمعصومأوالمقفد

الأهواءأهلاستدلالنقضرفيالسنةأهلمنهج:اخالثاالمطلب-

والعصمة.بالتقليدوالبدعة

مسالك:ثمانيةوفيه

!ر-النبيغير-لأحدالتقليدنقفوجوب:الأولالمسلك+

الأئمة.وإجماعوالسنةبالكتاب

وأالمقفدالشيخعنالنقلصحةبإثباتالمطالبة:الثانيالمسلك+

.المعصوم

بذكرالمعصومأوالمعينللشيخنقفالتقليد:الثالثالمسلك.

نفسه.المذهبمنبعفالحجج
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

للشيخالمنسوبةالأقوالفيالواقعالتناقضبيان:الرابعالمسلك+

.المعصومأوالمققد

موجبيفيالواقعوالاختلافالاضطراببيان:الخامسالمسلك+

العصمة.أوالتقليد

عصمفأوأحدتقليدوجوبمذلحكلإلزام:السادسالمسلك+

عصمته.أوشيخهتقليدوجوبفيغيرهقولبصخة

لماالصريحوالعقلالصحيحالنقلمخالفةبيان:السابعالمسلك+

العصمة.أوالتقليدعلبهاذذت!فلاالحججمنديمر

ادمجيمنفيهايقعالتيالصريحةالمخالفاتبيان:الثامنالمسلك+

والعصمة.التقليدوجوبفيه

الثانيالباب

والبدعةالأهواءأهلشتهنقضفيالسنةلأهلالعاقةالقواعد

:فصولسبعةوفيه

الشبهة.بدليلالمتعلقةالقواعد:الأولالفصل"

:مبحثانوفيه

الشبهة.بدليلالمطالبة:الأولالمبحث.

:مطلبانوفيه

الشبهة.كاملعلىبالدليلالمطالبة:الأولالمطلب-

الشبهة.أجزاءعلىبالدليلالمطالبة:الثانيالمطلب-

http://www.al-maktabeh.com



مةالمقلى

الشبهة.دليلبصحةالمطالبة:الثانيالمبحث.

الشبهة.علىالدليلبدلالةالمتعلقةالقواعد:الثانيالفصل"

مباحث:تسعةوفيه

الشبهة.علىالدليلبدلالةالمطالبة:الأولالمبحث.

وجهومعرفة-نفسهاالشبهةأو-الشبهةدليلتحليل:الثانيالمبحث.

فيه.المخالفةوموطنبهالاستدلال

علىبهذذت!فلاالدليلدلالةبعدمنقفالشبهة:الثالثالمبحث.

أصلأ.الشبهةصاحبمطلوب

بعضها.وإماكلهاإماالشبهةدليلدلالةنقض:الرابعالمبحث.

صاحبأوردهالذينفسهالدليلمنالشبهةنقض:الخامسالمبحث.

الشبهة.

:مطلبانوفيه

الشبهة.دليلفيالحقبيان:الأولالمطلب-

الشبهة.صاحبعلىالشبهةدليلدلالةقفب:الثانيالمطلب-

ئنيتماأوبنقفمقذماتهاالشبهةدليلدلالةنقض:السادسالمبحث.

عليه.

إليها.الاحتمالبتطرقالشبهةدليلدلالةنقض:السابعالمبحث.

يمنالشبهةصاحبإليهذهبماإلىسبقبمنالمطالبة:الثامنالمبحث.

الشبهة.علىاستدلالهفياذعاهماقفم
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"ا

بدليلالاستدلالفيالواقعوالتدليسالتلبيسبيان:التاسعالمبحث

دلالتها.أوالشبهة

المقابلة.:الثالثلفصل

مباحث:أربعةوفيه

بالمقابلة.المراد:الأولالمبحث

والباطل.الحقبينالمقابلة:الثانيالمبحث

مطالب:أربعةوفيه

الباطل.ومصدر،الحقمصدربينالمقابلة:الأولالمطلب-

والحق.،الشبهةفيالمتضفنالباطلبينالمقابلة:الثانيالمطلب-

والسلف.والسنةوالكتاب،الشبهةصاحببينالمقابلة:الثالثالمطلب-

منه.أعلمهوومن،الشبهةصاحببينالمقابلة:الرابعالمطلب-

البئنة.الواضحةوالأصولالشبهةبينالمقابلة:الثالثالمبحث

.والضلالالباطلأهلوأقوالالشبهةتضم!همابينالمقابلة:الرابعالمبحث

مطالب:أربعةوفيه

.والضلالالباطلأهلأقوالعنمأخوذالشبهةتضم!هما:الأولالمطلب-

الباطلأهلأقوالجنسمنهوالشبهةتضمنفما:الثانيالمطلب-

.والضلال

أقوالمنجنسهمنهومماأعظمالشبهةتضمنتهما:الثالثالمطلب-

.والضلالالباطلأهل
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علىوالضلالالباطلأهليتجرألمالشبهةتضمنتهما:الرابعالمطلب-

بمثله.الإتيان

النظائر.:الرابعلفصل

مباحث:أربعةوفيه

بالنظائر.المراد:الأولالمبحث

الشبهة.دليلمنأقوىهوالذيبالنظيرالاستدلال:الثانيالمبحث

الشبهةصاحببهاستدلالذيالدليلبنظائرالاستدلال:الثالثالمبحث

عليه.بهاستدلماصخةعدمعل

الاستدلالالشبهةصاحبيمكنلاالذيبالنظيرالاستدلال:الراجالمبحث

الشبهة.فيدعواهنفسعلىبه

والحصر.الترديد:الخامسلفصل

مباحث:ثمانيةوفيه

والحصر.بالترديدالمراد:الأولالمبحث

الحق.وإقرارالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثانيالمبحث

يمكنلابحيثالباطلإبطالمعوالحصرالترديد:الثالثالمبحث

بالحق.والإقرارإبطالهإلاالشبهةصاحب

الأخ!.إلىالأشذمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:الرابعالمبحث

الذيالأدنىمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:الخامسالمبحث

فيه.ينازعالذيالأعلىإلىالشبهةصاحببهيقز
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المئفقالأصولمنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السادسالمبحث

الشبهة.صاحبفيهينارخالذيالموضعإلىعليها

.عالخاإلىالعائممنوالانتقالبالتدزجوالحصرالترديد:السابعالمبحث

الشبهة.صاحبمرادفيالتفصيلخلالمنوالحصرالترديد:الثامنالمبحث

المعارضة.:السادسلفصل

مباحث:عشرةوفيه

بالمعارضة.المراد:الأولالمبحث

أصلأ.بالشبهةالتسليمبعدمالمعارضة:الثانيالمبحث

إجمالأ.الرسولوتصديقوالإيماناليقينبقؤةالمعارضة:الثالثالمبحث

والسنة.بالكتابالمعارضة:الرابعالمبحث

:مطلبانوفيه

والسنة.الكتابمنصريحةبنصوصالمعارضة:الأولالمطلب-

والسنة.الكتابمنالمستمدةالعامةبالأصولالمعارضة:الثانيالمطلب-

السلف.وعملبالإجماعالمعارضة:الخامسالمبحث

.المعتمدةوالقواعدالعلومبأصولالمعارضة:السادسالمبحث

مطالب:ستةوفيه

،السياق،التركيب،الصيغة)المفرد،باللغةالمعارضة:الأولالمطلب-

.(لاستعمالا

الفقه.بأصولالمعارضة:الثانيالمطلب-
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الحديث.بأصولالمعارضة:الثالثالمطلب-

التفسير.بأصولالمعارضة:الرابعالمطلب-

الثابت.بالتاريخالمعارضة:الخامسالمطلب-

الفقهية.بالقواعدالمعارضة:السادسالمطلب-

بالعقل.المعارضة:السابعالمبحث

المشهورين.المبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثامنالمبحث

:مطلبانوفيه

عامة.المشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الأولالمطلب-

فيالمشهورينالمبززينالعلمأهلبأقوالالمعارضة:الثانيالمطلب-

الشبهة.فيهأثيرتالذيالفنذلك

جنسه.منمنهأقوىهوبماالشبهةدليلمعارضة:التاسعالمبحث

أئمته.كلامأوأصولهأوبكلامهالشبهةلصاحبالمعارضةالعاشر:المبحث

.الإلزام:السابعلفصل

مباحث:سبعةوفيه

.بالإلزامالمراد:الأولالمبحث

.فاسدةأمورمنالشبهةتتضمنهبماالإلزام:الثانيالمبحث

:مطلبانوفيه

.بالإبطالنفسهاالشبهةعلىتعودبلوازمالإلزام:الأولالمطلب-
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والنتيجةالشبهةتضمنتهمابينالتلازمبوجودالإلزام:الثانيالمطلب-

عنها.المترتبةالفاسدة

الشبهة.عنتنتجالتيالفاسدةباللوازمالإلزام:الثالثالمبحث.

مطالب:ستةوفيه

التعطيل.أوبالإبطالالدينأصلعلىتعودبلوازمالإلزام:الأولالمطلب-

بالإبطالالدينأعولمنأصلعلىتعودبلوازمالإلزام:الثانيالمطلب-

التعطيل.أو

المجمعالدينأحكاممنحكمعلىتعودبلوازمالإلزام:الثالثالمطلب-

التعطيل.أوبالإبطالعليها

أثيرتالذيالأصلذلكعلىتعودبلوازمالإلزام:الرابعالمطلب-

التعطيل.أوبالإبطالمعناهعلىأوبابهفيالشبهة

.بالضرورةالبطلانمعلومةبلوازمالإلزام:الخاصسالمطلب-

وشعائرهالثهحرماتانتهاكفيهابلوازمالإلزام:السادسالمطلب-

تعظيمها.وعدم

بالنظير.الإلزام:الرابعالمبحث.

مطالب:أربعةوفيه

الشبهة.صاحببهويقولأولىهوالذيبالنظيرالإلزام:الأولالمطلب-

صاحببهيقولولاأولىهواسذيابالنظيرالإلزام:الثانيالمطلب-

أصلأ.أحدبهيقوللاأوالشبهة
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الشبهة.صاحببهويقولمساوهوالذيبالنظيرالإلزام:الثالثالمطلب-

صاحببهيقولولامساوهوالذيبالنظيرالإلزام:الرابعالمطلب-

أصلأ.أحدبهيقوللاأوالشبهة

بالنقيف.الإلزام:الخامسالمبحث.

بالتناقف.الإلزام:السادسالمبحث.

مطالب:ثلاثةوفيه

نفسها.فيبتناقفالشبهةالإلزام:الأولالمطلب-

تناقفرر.منعليهاشتملتعفاالشبهةصاحبغفلةبيان:الثانيالمطلب-

الذينالباطلأهلطوائفبينالتناقفالواقعبيان:الثالثالمطلب-

الشبهة.تلكبمضمونيقولون

بالاطراد.الإلزام:السابعالمبحث.

الخاتمة:!

البحث.منإليهاتوضلتالتيالنتائجأهمفيهاوأذكر

.الفهارس!

والمراجع.المصادرفهرس.

التفصيلي.الموضوعاتفهرس.
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البحثمنهج

كالتالي:اللهبإذنعليهسأسيرالذيالبحثمنهجسيكون

مظانها.منالعلميةالماذةجمع-1

ورقمالسورةاسمبذكروذلك،القرآنفيأماكنهاإلىالاياتأعزو-2

العثماني.بالرسمكتابتهامع،الآية

)الصحيحين(فيكانفما:المعتمدةالحديثمصادرمنالحديثأخزج-3

كذلك؟إليهبالعزوأكتفيفإننيأحدهمافيكانوإنإليهما،بالعزوأكتفيفإني

ملتزمغيرخزجهمنإلىأعزوهفإننيأحدهماأو()الصحيحينفييكنلموما

الحديث.علىالعلماءحكمبيانمع،الاستيعابذلكفي

المصادر.إلىالسلفتةالآثاربعزوأكتفي-4

عملي،وتطبيقئي،تأصيلينظرقي:جانبينذوالموضوعهذاأنبما-5

أمرين:علىسأحرعرنقفالشتهفيالسنةلأهلمنهجذكرعندفإنني

وأقوالوالسنةالكتابمنبنصوصبىوتقريرهالمنهجذلكتأصيل:الأول

خلالمنإليهتوضلتبماأو،-ذلكمنشيءعلىوقفثإن-العلمأهل

المنهج.ذلكتحتيندرجالذيوعملهمعالأئمةلنصوواستيعابيقراءتي

توضيحهامع،المنهجذلكتبتنالأئمةصنيعمنالأمثلةلإيرادالعناية:الثاني

فيها.المتبعالمنهجوإبرازبها،الاستدلالوجهوبيان،والتحليلبالشرح

.موجزةترجمةالمشهورينغيرللأعلامأترجم-6
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ذلكإلىاستطعتماالأصيلةمصادرهامنالعلمأهلأقوالأنقل-7

العلم.أهلمنبهيوثقعمنأنقلهافإننيوإلأسبيلأ،

البحث.فيالواردةالغريبةالألفاظمعانيأذكر-8

ضبط.إلىيحتاجماوضبط،الترقيمبعلاماتألتزم-9

مبتقهوكما،مرادهنيلعلىالقارئتعينبفهارسالبحثأذتل-01

الخطة.في

!ح!!!!6!ص!
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بالموضوعصلة!سابقةدراسات

فيالعلميةالرسائلفهارس:فيواطلاعيبحثيخلالمن-أجدلم

قن-والمكتبات،والدراساتللبحوثفيصلالملكومركز،الجامعات

للجانبينالشاملةالوافيةبالدراسةالموضوعبهذاالمتعققةالمباحثجميعتناول

لبعضسابقةدراساتثفةأنإلأواحد،موضعفيوالتطبيقئيالنظرقي

نوعينثفةأنإلىأشيرأنأحبذكرهاقبللكن،ومباحثهالموضوعجوانب

وهما:،بالموضوععلاقةلهماأنيظنقدالمصتفاتمن

:الجدلعلمفيالمصئفات*ول-

و

"المعونة:مثل،عاتمبوجهالجدلعلمفيألفمامنهاالمصئفاتوهذه

لأبي"الحجاجترتيبفيالمنهاج"و،الشيرازيإسحاقلأبي!الجدلفي

أصول":مثل،عخاجانبفيالجدلعلمفيألفماومنها،الباجيالوليد

،العثمانإبراهيمبنحمدللدكتور"والسنةالكتابفيوالمناظرةالجدل

الألمعي.عؤاضزاهرللدكتور"الكريمالقرآنفيالجدلمناهج"و

منله،والتنظيرالجدللعلمبالتأصيلالمؤتفونفيهئعنىالنوعوهذا

...ونتائجه،وجوانبه،وآدابه،وأنواعه،وحكمه،وأسبابه،ونشأته،تعريفه:حيث

يتطزقونوقد،-بعضعلىذلكفيبعفالمصنفاتيزيد-ذلكونحو

يذكرونها.التيلبعفالقواعدأمثلةلذكر

والموضوعالمصئفاتمنالنوعهذاضبينتعارلاأنهيظهروبذلك

وذلك:،أقذمهالذي
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،العمومحيثمنالجدلبعلمئعنىالمصنفاتتلكإن:حيثمن"

مجالاتمنمجاليفيالسنةأهللمنهجبالتأصيليعنىالموضوعوهذا

الأهواء.أهلشتهنقضروهو،العقيدة

والأمثلة،ر!كأالتنظيريبالجانبئعنى-أيفأ-إنها:حيثومن"

والأحكامالأصولأبوابفيتكونأن!اماعاقةتكونأنإماتذكرهاقدالتي

بالجانبكعنايتهالتطبيقيبالجانبيعتنيالذيالموضوعهذابخلاف،الفقهية

.العقيدةبعلمخاعقأنهكما،-أكثريكنلمإن-التنظيري

كما-الموضوعبهذالهاعلاقةلاالمصئفاتتلكماذةغالبإنبل"

.-السابقالعرضخلالمنيظهر

الهمهمنةأهلتقرلرعقيدةفيلأئمةج!سودبيانفيالمصتفاتالثافط-

:والبدع*هواءأهلمنوموقفدسمع!ساوالدفاع

منها:،-جامعيةرسائلوأكثرها-كثيرةالنوعهذافيوالمصتفات

مخالفيها"علىوالردالسلفيةالعقيدةتقريرفيالقغويالأزهريالإمامجهود"

،(الإسلاميةالجامعة-ماجستير)رسالةمحمدعليوالشيخمحمد:للباحث

العزيزعبدبنالثهعبد:للباحث"العبادةتوحيدتقريرفيالشافعية"جهود

الطبريجريرابنالإمام"،(القرىأمجامعة-دكتوراة)رسالةالعنقري

دكتوراة)رسالةالعوايشةعيدبنأحمد:للباحث"السلفعقيدةعنودفاعه

وغيرها....(القرىأمجامعة-

الأئمةأوالإمامجهودإبرازعلىالمؤئفونفيهيحرعرالنوعوهذا

طريقعنوذلك،الصحيحةالعقيدةعنالدفاعفي-البحثموضوع-
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وموقفه،عقيدتهصخةتبئنوالتي،الباعأهلعلىالردفيالإمامأقوالعرض

بشرحمقرونأالعرضذلكويكون،الصالحالسلفلعقيدةالمخالفينمن

والتابعينالصحابةمنالهدىلأئمةالإمامذلكلموافقةوإبرافيالأقواللتلك

.البابذلكفيجملةالسنةأهلمعتقدبيانطريقعنوذلك،بإحسانتبعهمومن

وهذاالمصئفاتتلكبينالمعارضةعدمتظهرالعرضهذاخلالومن

وذلك:،الموضوع

اختارأئمةأوإمايملمنهجدراسةفيهاالمصئفاتتلكأنجهةمن"

يبرزالذيالموضوعهذابخلاف.وبحثهدراسفموضعيكونواأنالباحث

عليه.وتتابعواوتواردواالأئمةسلكهالذيالمنهج

وقفتفيماالغالبحسب-تعتننلمالمصئفاتهذهأنجهةومن"

المنهجلاستخراج-البحثموضوع-الأئمةأوعالإمامنصوبتحليل-عليه

وشرحهللنمئ!العرضهوصنيعهاوغالبالرد،فيالإمامذلكعليهسارالذي

الموضوعهذافيالدراسةتنصمتبينما.والجماعةالسنةأهلبمعتقدوربطه

والبدعةالأهواءأهلشتهنقضهمفيالأئمةعليهاسارالتيالمناهجإبرازعلى

والتمثيل.والتحليلالتأصيلمع

اتصالبهلهاوالتي،للموضوعالسابقةالدراساتذكرإلىهذابعدأعود

رئيسين:فسمينإلىتنفسموهيمباشر،

الموضو4:مباحثببعضتعفقل!سادراسات-الأول

منها:أذكر،البابهذافيالجامعيةالرسائلمنجملهعلىوقفتوقد
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مةالمقلى

بنأحمد:الباحث/العقيدةفيالانحراففيوأثرهالفاسدالقياس-1

.(الإسلاميةالجامعة-دكتوراه)رسالةالحذيفيشاكر

عرضأوآثارهوالمتكلمينالفلاسفةلدىالشاهدعلىالغائبقياس-2

سالمبنكمال:الباحث/والجماعةالسنةأهلعقيدةضوءعلىونقدآ

.(القرىأمجامعة-ماجستير)رسالةالصريصري

الغيبياتعلىالاستدلالفيوالجماعةالسنةلأهلالمخالفينمناهج-3

)رسالةخليفةمحمودبنالرحمنعبد:الباحث/ومخالفيهمالسنةأهلبين

.(القرىأمجامعة-دكتوراه

عرضأوالسنةالكتاببنصوصالاستدلالمنالمتكلمينموقف-4

الإمامجامعة-دكتوراه)رسالةالغصنصالحبنسليمان:الباحثونقدأ/

.(الإسلاميةسعودبنمحمد

والجماعة/السنةأهلعقيدةضوءفيالأشاعرةعندالتلفيمصادر-5

سعود(.الملكجامعة-ماجستير)رسالةالحماماللهعبدزيادالباحكا:

الإماميةعندالاعتقادمسائلفيالاستدلالوأصولالتلقيمصادر-6

)رسالةالعلوانيسالمصالحإيمان:الباحثة/-ونقدعرض-عشريةالائني

.(القرىأمجامعة-ماجستير

صادقسليمصادق:الباحث/الصوفيةعنللتلقيالعامةالمصادر-7

.(الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة-ماجستير)رسالة
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والبدعةا!هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحص!نم

الاعتقادبمسائلالمتعلقةالأحاديثعنالعقليالمعارضدعوىدفع-8

)رسالةالنعميمحسنبنعيسى:الباحث/الصحيحينفيلمادراسة-

.(القرىأمجامعة-ماجستير

النفسي/التحليلومدرسةعالشرعيةالنصوبينوالأحلامالرؤى-9

.(القرىأمجامعة-ماجستير)رسالةالريسالقادرعبدأسامة:الباحث

/والإثباتالمعرفةتوحيدفيالمخالفةالطوائفعلىالأدلةقلب-01

الإمامجامعة-ماجستير)رسالةالقاضيالعزيزعبدبنتميم:الباحث

.(الإسلاميةسعودبنمحمد

الباحث:والقدر/الإيمانمسائلفيالمخالفينعلىالأدلةقلب-11

سعودبنمحمدالإمامجامعة-ماجستير)رسالةالنفيسةسليمانبناللهعبد

.(الإسلامية

الباحث:/والطلبالقصدتوحيدفيالمستدلعلىالدليلقلب-12

سعودبنمحمدالإمامجامعةماجستير-)رسالةالتويجريالثهعبدبنأحمد

.(الإسلامية

-والصفاتالأسماءبابفيالقرآنيةبالآياتالمعطلةاحتجاج-13

ماجستير-)رسالةالخالديحمدبنعبدالرحمن:الباحث/-ونقدأعرضا

.(الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

كانوما-الرسائلهذهجميعموضوعاتعلىالازوعخلالمنويظهر

لاأنهأقذمه؟الذيالموضوعخطةوبينبينهاوالمقابلة،-شاكلتهاعلى

:الموضوعوبينبينهاتعازض
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المقدمة

ومسائله،الموضوعبعفمباحثإلابالدراسةتتناوللمإنهاحيث"

.الموضوعهذافيكبيرأحتزأتشغللاوالمسائلالمباحثوتلك

والمباحثالفصولفيعليهاكثيرةزيادا!بالموضوعهذافيإنثم"

والمسائل.

)رسالةفلوسيموسىبنمسعود:الباحث/الأصوليينعندالجدل-41

الجزائر(.جامعة-دكتوراه

علمفيالمصئفاتضمنالدراسةهذهئذكرأنالمفترضمنوكان

فيتناولالباحثلأنوذلكهنا؟دكرهاالأنسبمنأنهرأيتلكنني،الجدل

لكن-للجدلالتطبيقيالجانب(914-322:)عىرسالتهمنالثانيالباب

القواعدمنجملةالصددهذافيوأورد،-تخضصهحسب،الأصوليينعند

،القياس،السنة،)الكتاب:بالأدلةبالاستدلالالمتعققةالأصوليينعندالجدلية

،الخطابفحوى،الاستصحاب،الصحابيقول،الإجماع:الشرعيةالأدلةبقية

بكلالمتعلقةالقواعدمنعددأالسياقهذافيذكروقد،(الخطابدليل

الأدلة.تلكمنواحد

الذيالموضوعمعتتعارضلابابهافيالقيمةالأصوليةالدراسةوهذه

هي:،أسبابلعذة،أقذمه

الموضوعوبينبينهاالمشتركةالجوانبتناولتالدراسةهذهأن"

والأمثلةالأصوليةالعباراتفيهاتكثرولذا،الأصوليةالناحيةمنأقذمهالذي

دراستهوستكون،العقيدةمجالفيفهوأقذمهالذيالموضوعوأما.الفقهية

بذلك.متعققةوتطبيقاته
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

أقذمه؟الذيبالموضوعلهاتعفقلاكثيرةمسائلالدراسةتلكفيأن"

الفقه.بأصولمتعفقةلأنها

اشتملتالتيالمباحثأكثراحتوىقدأقذمهالذيالموضوعأن"

.كثيرةزياداتعليهاوزاد،المذكورةالدراسةعليها

الصحيحبالاستدلالالمتعلقةللمباحثتعزضتالمذكورةالرسالةأن"

أقدمهالذيالموضوعوأما،-الجملةفي-بهاالمعتذبالأدلةالعلمأهلمن

الباطلصالاستدلالبمناهجالمتعلقةالمباحثوهوآخر،جانبأفيتناول

فيالسنةأهلمنهجبيانمع،والباطلةبهاالمعتذبالأدلةوالبدعالأهواءأهل

نقضها.كيفية

حسنبنتعفاف:الباحثة/العقيدةفيوالبدعالأهواءأهلتناقض-51

التربيةبكليةالإسلاميةالدراساتقسمإلىمقذم)بحثمختارمحمدابن

.(الدكتوراهدرجةعلىالحصولمتطلباتمنجزء-للبنات

سلكهاالتيالمناهجأحديتناولأنهالبحثموضوعخلالمنويظهر

أصولهمفيوالبدعالأهواءتناقفأهلبيان:وهي،نقفالشتهفيالسنةأهل

هذافييسيرأجزءاإلايمثللاالمنهجوهذا،ومواقفهمومناهجهموأدلتهم

أقذمه.الذيالموضوع

الباحثة:أنإلىهناالإشارةأوذلكن

/19الأولالبابمنالأولالفصلمنالثانيالمبحثفيتناولت،

فيهتعرضتوقد،(والبدعالأهواءأهلعندالتلقي)مصادر:!133-72
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أهلوموقف،والاصطلاحياللغويالمعنى:حيثمنالمصادرتلكلذكر

مق.السنةأهلموقفبيانثممنها،مصدركلمنوالبدعالأهواء

/19الأولالبابمنالثانيالفصلمنالثانيالمبحثفيتناولتكما،

فيهذكرتحيث،(والبدعالأهواءأهلعندالاستدلال)منهج:أ571-691

.الاستدلالفيوالبدعالأهواءأهلمنهجتمثلأسسثمانية

وبينالباحثةتناولتهمابينتعارضلاأنهيظهرالعرضهذاخلالومن

وذلك:؟أقدمهالذيالموضوع

كما،العرضعلاقتصرالمذكورينالمبحثينفيالباحثةصنيعلأن"

تلكتناولعلىالقائم،الموضوعهذابخلافالاختصار،غايةفيكانأنه

وتحليلأ.وشرحآدراسةالجوانب

الأهواءأهلسلكهاالتيالمناهجتفاصيللبيانتتعرضلمالباحثةأن"

فيذكرتهاالتيالثمانيةالأسسوأما،التلقيبمصادرالاستدلالفيوالباع

ومنهاذلك،فيلهمالعامالمنهجتمثلإنمافإنهاعندهمالاستدلالمنهج

ذر،5611-19/581الاستدلالقواعدمراعاةعدم:-التمثيلسبيلعلى-

.6211-11/516الشرعنصوصمنوأهواءهمأصولهميوافقلاما

أهلسلكهاالتيالمناهجتفاصيللبيانتتعرضلمالباحثةأنكما"

اقتصرتوإنما،والبدعالأهواءأهلعندالاستدلالمنهجنقضرفيالسنة

المصادر.تلكتجاهالسنةلأهلالعامالموقفذكرعلى

القواعد-الثانيبابهفي-يتناولأقدمهالذيالموضو4أنإلىإضافة"

أصلأ.الباحثةلهتتعزضلموهذا،الشتهنقضفيالسنةلأهلالعامة
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلح!نم

نفههمه:الموضولحعنكتبتدراسات-الثاني

وهما:،دراستينسوىالقسمهذافيأجدولم

عثمان:الباحثالاعتقاد/مسائلتقريرفيوالمناظرةالجدلمنهج!

.(الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة-دكتوراة)رسالةحسنعلي

:أبوابأربعةإلىرسالتهالباحثم!قوقد

-11/46الإسلامقبل:الجدلنشأةعنالأولالبابفيفتحدثو

.!274-19/93المسلمينوبين،!92

فتحدث:والسنةالكتابفيوالمناظرةالجدلفيالثانيالبابوجعلو

القرآنفيوالمناظرةالجدلعنثم،!371-277/19أولأمشروعيتهعن

الجدلعنثم،!596-373/11وتطبيقاتهوأساليبهخصائصه-الكريم

.1676-19/597وتطبيقاتهوأساليبهخصائصه-السنةفيوالمناظرة

وآدابها،،والمناظرةالجدلقواعدفيه:فذكرالثالثالبابوأماو

.0187-21/677وأحكامهاوأحوالها،

الجدلطريقعنالاعتقادمسائلتقريروهو:،الرابعبالبابخغثمو

29/871والسمعياتوالنبواتالإلهياتبابفيالسنةأهلعندوالمناظرة

-.0112.

:العرضهذاخلالمنويظهر

.الموضوعبهذالهماتعفقلاوالثالثالأولالبابينأن"

اقتصرالباحثلأن؟الموضوعهذامعيتعارضلاالرابعالبابوأن"

علىوردتالتيوالمناظراتالمجادلاتوإيرادوسياقسردمجزدعلىفيه
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ببيانعليهايعقبأندون،والإيمانللسنةنصرفيهكانمماالناسألسنة

لمجزدمسوقكأنهالبابهذافصار،مناظرتهفيالفناطرساقهالذيالمنهج

(1/41):نفسهالباحثأرادهماوهوواحد،موضعفيالمناظراتتلكجمع

.(2/873)ؤ

أقذمهالذيوالموضوعالدراسةهذهبينتعارضهئظنممايبقولم"

وهما:،الثانيالبابمنفصلينسوى

وأساليبهخصائصه-الكريمالقرآنفيوالمناظرةالجدل:الثانيالفصل

.!596-11/373وتطبيقاته

وتطبيقاتهوأساليبهخصائصه-السنةفيوالمناظرةالجدل:الثالثوالفصل

11/597-676!.

أقذمه:الذيوالموضوعالدراسةهذهبينالفرقأوجهذكريأتيوفيما

منوالسنةالكريمالقرآنفيوالمناظرةالجدلتناولتالدراسةأنثه

ابتداء،الفخالفومعالفقز،مع:والمناظرةللجدلفتعزضت،العمومحيث

أقذمهالذيالموضوعيختصئ!بينما.شبهةأومعارضهأوسؤاليوجودوعند

بنقفالشته.

الكريمالقرآنفيوالمناظرةالجدللأساليبتناولهعندالباحثثهـأن

،والتطبيقاتالأساليبتلكأفرادوسياقبالعرضأسلوبهتمئزوتطبيقاتهوالسنة

واحد.منهجتحتنظيرهإلىالنظيربضئمالرذفيعابملمنهجالتأصيلدون

.الموضوعهذافيالجهدعليهينصثالذيهوالأمروهذا
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

في:كماالرذ،فيالمناهجمنشي؟دكرالباحثكلامفيييردثهـقد

قليلةلكنها،(1/671)و(014-1/104)و(1/393)و(1/389-039)

.-ظاهرهوكما-

المناهجتلكببيانآخرهإلىأؤلهمنئعتىفهوالموضوعهذاوأما

تطبيقاتها.وبيانوتحليلهالهاوالتأصيل

أخوينالدراسةتلكمعالموضوعهذايكونأنأرجوفإنني،وبالجملة

تحضلتامنيكونبحيثويتقمه،ويقؤيه،بعضأ،بعضهمايشذنصيرين،

وجوانبه.أبوابهجميعمنالباببهذايتعفقماجمعقدلديه

أحمد:المؤلف/والمبتدعةالسنةأهلبينوالاستدلالالتلقيمنهج"

.الصويانالرحمنعبدابن

هنا--منه-ويهمنا.المتوسطالقطعمنصفحة(401)فيمطبوعوهو

فيالمؤلفتناولحيث،المبتدعةعندوالاستدلالالتلقيبمنهجيتعفقما

النصوعمعالتعاملفيالمبتدعة)مسلك:!99-55:ع9الثانيالباب

هي:الاستدلالفيالمبتدعةلمنهجالعافةالأصولأنفيهذكر،(الشرعية

الاعتراضفيوالجرأة،أهواءهمتخالفالتيعالثابتةالنصورذبم

.!61-58:عأعليها

.189-62:ص9وتشويههاللاستدلالالشرعيةالأصولفيالعبثبم

،والشيوخالأئمةتقليد:وهي،والتلقيللاستدلالجديدةأصولابتداعبم

.!99-09أعر:العقلفيالغلو،والإلهامالكشف
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وبينالمؤلفتناولهمابينتعارضلاأنهيظهرالعرضهذاخلالومن

وذلك:،أقدمهالذيالموضوع

ينتهجبعفالمواضعفيوكانالاختصار،منهجانتهجالمؤلفلأن"

دراسةالجوانبتلكتناولعلىالقائم،الموضوعهذابخلاف،العرضمنهج

وتحليلأ.وشرحأ

معالتعاملفيالمبتدعةبعفمناهجذكرعلىاقتصرالمؤلفأنكما"

نإحيث،الموضوعهذافييسيرأجزءأإلايمثللاوهذا،الشرعيةالنصوعرر

المبتدعةعندالاستدلالمناهجبيانإلىبالإضافةذلكيتناولالموضوعهذا

الصحيحة.غيروالأصوللهاوالتابعةالشرعيةالأدلةببقية

بالأصولالاستدلالفيالمبتدعةمنهجلبيانالمؤلفيتعرضولم"

أهلسلكهاالتيالمناهجتفاصيللبيان-أيضأ-يتعزضلمكما،الباطلة

.والبدعالأهواءأهلعندالاستدلالمنهجنقفررفيالسنة

القواعد-الثانيبابهفي-يتناولأقدمهالذيالموضولحأنإلىإضافة"

أصلأ.المؤلفلهيتعزضلموهذاالشته،نقضفيالسنةلأهلالعامة

!ح!!!!6!ح!
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وتقديرشكر

عليك،ثناءأحصيلاآلائك،عظيمعلىوأحمدكنعمائك،علىربيأشكرك

وحسنوشكركذكركعلىتعيننيأنوأسألك،نفسكعلىأثنيتكماأنت

صوابا.خالصأهذابحثيتجعلوأن،عبادتك

كانمنإلى،والامتنانوالعرفانوالتقديرالشكرخالصبتقديمأثئيثم

وتشجيعهماتربيتهما،بحسنفيه،أنامابلوغيفي-الثهبعد-الفضللهما

وهما:ألا،العلمطلبفيوالاستمراربالتوفيقليالصالحةودعواتهما،الدائم

:الكريمانوالداي

صبرمع،والرعايةوالتوجيهوالتعليمبالتربيةوإخوتيتعفدنيوالد"

الحرعركلوخيرعر،والعبادةوالستةبالعلمشيف،ومرابطةومجاهدةوحلم

مننسخةلهيقذمابنهيرىوهوفرحفكانتكم،العلمطلبأواصلأنعلى

الحبيبابنهرأىلوأكبرستكونفرحتهأنفيشكولاالماجستير!،رسالة

العليم-الحكيموهو-اللهشاءولكن،!العلميةالرسالةهذهلهيقذموهو

(!0431)عاممنالحجةذيشهرمنالتاسعوالعشرينفيجوارهإلىيتوفاهأن

يرحمهأنالقيومالحيالثهفأسأل،اثنينبشهرينالرسالةتسليممدةانتهاءقبل

الجنة،رياضمنروضةفييجعلهوأن،ويرضيهعنهيرضىوأن،واسعةرحمة

.والأرضالسماواتعرضهاجنةفيوإخوتيووالدتيأنابهيجمعنيوأن

وجعلتنيفيها،مابكلفألقتهاكففيكلهاالدنياجعلتووالدة"

جعلتناحتىصدرهاإلىفضمتناالأخرىالكففيوإخوتيزمجةأدتةووالدي

http://www.al-maktabeh.com



المقدمة

عليهاوفن،ورحمتكحفظكعليهاأدمفاللهموحياتها،وروحهافؤادها

وأحسنالمراتبأعلفيأولادهابرؤيةأعينهاتقزأنوارزقها،والعافيةبالصحة

،والأرضالسماءفيوالمحبةوالقبولالرضاأهلمنواجعلها،الأحوال

.والآخرةالدنياوفي

وأختي-واكرموأسلمأنور-الثلاثة)إخوانيالخمسةالنبلاءأوفيلنثئم

وأحاطوني،برعايتهمعليتفضلوافقدوالتقدير،والثناءالشكرمنحقهموزوجها(

الثه-بعد-الفضللهموكان،بتشجيعهمالمعاليإلىبيوارتقوا،بمحبتهم

فيالمتقدمةالمرحلةهذهإلىبالوصولالثهأكرمنيحتى،دراستيإكمالفي

المهتدين،الهداة،المصلحينالصالحينمناجعلهمرلمحتفيا،التعليميالسلم

أرزاقهمفيلهمووشع،وذرياتهموأعمالهموأعمارهمأنفسهمفيلهموبارك

فيها.لهموبارك

الشكرمزيدتخصيص-المناسبةهذهفي-عليالواجبمنأنكما

خادمرأسهاوعلى،ال!عوديةالعربيةالمملكةلحكومةوالامتنانوالتقدير

فرصة-الثهبفضل-ليأتاحتوالتي،-الثهحفظه-الشريفينالحرمين

وفقنيأنإلى،النبويةبالمدينةالمباركةالإسلاميةالجامعةفيالدراسةمواصلة

القائمينيوققأن!دبهالمولىسائلأفيها،العلياالذراساتإتمامإلىتعالىالثه

والمسلمينالإسلامعنيجزتهموأن،الأفضلنحودائماأمورهاتسييرإلىعليها

الجزاء.خير

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمشةأهلمن!كلح

النجباءالمشايخكلإلى،الجزيلوالشكرالعاطر،بالثناءأتقدمكما

بالجامعةالتحاقيمنذأيديهمعلىوتأذبثالعلمعنهمتلقيتالذينالكرماء

والذين،العقيدةقسمفيالمرحلةهذهحتىالمتوسطةالمرحلةفيالإسلامية

التعاملفيالصادقةوالأخوة،الطلابنفععلىصالشديدالحرفيهموجدت

وتوجيههم.إرشادهمفيالخالصوالنصح،معهم

الموقروأستاذيالفاضلشيخيوالتقدير،والإشادةوالثناءبالذكروأخض

،-اللهحفظه-الغفيليسليمانبنالثهعبدالذكتورالأستاذالشيخفضيلة

والفرائدبالفوائدأتحفنيثم،الرسالةعلإشرافهبقبولعليتفضلالذي

والعمليةالعلميةحياتيفي-الثهشاءإن-البالغالأثرلهايكونلنالتي

معين-يقالوالحق-ففضيلته،المختلفةحياتيشؤونفيبل،فحسب

المحبةوصادقالتوجيهوكريموالرحمةوالعلموالبذلبالخيرمتدققصافي

طلبةوعنعتيالثهفجزاه،الملاحظةودقيقالمتابعةوحسنالمعاملةوجميل

ووفقه،والعافيةبالضحةومتعه،وذريتهوقتهفيلهوباركالجزاء،خيرالعلم

عليه.والقادرذلكولمنإئهالمتقتل،الضالحللعمل

وأخم،البحثهذافيساعدنيمنلكلالجزيلبالشكرأتقذمكما

من:كلآبالذكر

الضيق/وقتالصديقالسعد،ورفيقالمجد،قرين،الحبيبأخي"

والتوجيه.النصحوصادقوجهدهوقتهمنحنيالذي،انجايإلماند.سيرين

لهكانتالذيطبسة،سعيدمحمد/الرزينالوقور،الكريموأخي"

.السديدةوإرشاداته،المشهودةوقفاته
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مةالمقلى

جميعفيجدآعظيمتأثيرلهمكانلمنخاصأوتقديرآشكرأوأوخه

أبو/الشيخوفضيلةزخمةآدئة،والدي:مقذمتهموفي،العلميةحياتيمراحل

ماثم،الجامعةبهذهالتحاقيفي-اللهبعد-الفضللهكانالذيالرحمنعبد

المتواصل،وتشجيعهالدائمونصحهالحانيةبأبؤتهإيايرعايتهمنبهخضني

الدكتور/الشيخوفضيلة،الحازميدخيلبنحسن/الشيخفضيلة:وكذلك

محمودالدكتور/الأستاذالشيخوفضيلةسيف،بننورمحمدبنإبراهيم

سردارأكرموالمعفم/والأستاذالأخالدكتوروسعادة،قدحالرحمنعبدابن

شيخ.محمد

للأخ،بالفضلوالعرفانوالامتنانالشكربعظيمأتقذمالختاموقبل

فضيلة؟والكرموالفضائلوالنجابةالئبلترين،الرفيقالحبيب،الصديق

الرحيلي.عيسىبنالكريمعبدالدكتور/الشيخ

يوسف،الأريبالنجيبالأديبالحبيبأمي،تلدهلمالذيبأخيوأختم

فيهوباركوأسعدهالثهوفقهخاجا،محمد

ح!!!!6!ص!
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التم!ب

البعثعنوانبمم!طلعاقالتع!يف

مباحث:أربعةوفيه

و)الصقض(.()المنهجبالتعريف:الأولالمبحث.

.(السنة)أهلبالتعريف:العانيالمبحث.

ومشروعية)الشبهة(،بالتعريفالسالث:المبحث.

وشروطه.،هلضفو،اهضقن

.(والبدعةالأهواء)أهلبال!عريفالرابعالمبحث.
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ديس!متلا

الإءولالمبعث

النقض()والمنهح()بالتعريف

الأولالمطلب

واصطلاحآلغة()المنهجبالععريف

لغة:)المن!صج(تعربف-أ

اسمبمعنىأوالإئقاج(،أوالئفج)بمعنى:ميميمصدر)المنهج(:

)تقبئ(المجردالثلاثيالفعلمن؟مكاناسمأومنهوج(،:)بمعنىالمفعول

)آئقبئ(.بالهمزةالمزيدالثلاثيأو

:متباينانأصلان"المادةوهذه،(والجيموالهاء)النون:مادتهوأصل

مستقيم)هووأؤضخه،الأمز(:لي)تقبئو،الطريق:الئفج:الأول

.()القتاهج:والجمع-أيضأ-الطريق:(و)القتقج،(المئقاج

،..الئقسمنقطعمبهورأأتىإذاتئقج(:فلانو)أتانا،الانقطاعوالآخر:

.(1)"...ينشقولفاأخققو)أئقبئ(:(الثوب)تقبئ:البابومن

كان!ان،الأولالأصلهوالبحثهذافيالأصلينهذينمنوالمراد

النهج:!:قالحيثواحد،أصل)تقبئ(مادةأنإلىذهبمنالعلمأهلمن

.(2)"البقىأثرفيهتانو)آنقبئ(:الثوث()تهج:قولهمومف،...الواضحالطريق

.(5/361)اللغةمقاييسمعجم(1)

.(825)عالكريمالقرآنألفاظمفرداتانظر:(2)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمنةأهلحم!نم

ماهذا،البئنةالواضحةالطريقهو:)تقبئ(لماذةاللغويالمعنىفأصل

بعضهم:كقول؟ذلكعلىيزيدقدبعضهمكان!ان،والعلماللغةأهلعليهتوارد

.(2)"المستقيمالطريق":بعضهموقول،(1)"واسعواضح:تفجطريق"

البينة،الواضحةالطريقو)المئهاج(:و)القئقج(و)الئقج(ف)التفج(

ويجقعو)يقاج(،(و)نهوج(و)نهج)تفجات(:علىو)الئقج()التفج(وئجغ

!ليهل:تعالىقوله:البابهذاومن)قتاهج()3(.:علىو)المئقاج()القئقج(

واضحأبئنأكانشيءكلفييستعملثم،148الماندة:9(ؤيمتهاجالثعزغةيمنكتمتجعقتا

.(4سهلأ

:اللغويمعناهاأصلبعفأفرادبهامرادأالماذةهذهتأتيوقد

:()الطريقبمعنىتأتيفقد-1

كالصحة-أوصافمنبهيليقبما()التفجئوضفالاستعمالهذاوفي

مستقيمفلان":فيقال،-ذلكونحو،والاعوجاجوالاستقامةوالفساد،

.(5)"-والمئقاجوالقئقج-الئفج

.(3/392)العين(1)

،(5/134)والأثرالحديثغريبفيالنهاية،(137/12)السنةشرحانظر:(2)

.(16/44)للنوويمسلمصحيحشرح

تاج،(2/383)العربلسان،(2/481)المحكم،(1/498)اللغةجمهرةانظر:(3)

.(6/152)العروس

.(6/269)البيانجامعانظر:(4)

.(5/361)اللغةمقاييسمعجمانظر:(5)
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ديس!متلا

:والبيانالوضوحبمعنىتأتيوقد-2

و)تقخث،واستبانؤضح:(و)أتقبئ(-الأمزأو-الطريق)تقبئ:تقول

تتنأ،واضحأصار:(الطريقو)اشتئقبئوتتثته،أؤضختهو)أئقخئه(:(الطريق

وتئئئه)1(.أوضحئه:(كلنهجئهماعلىو)اعمل

الثه!رسولإن":(2)!المطلبعبدبنالعباسقول:البابومن

وطفق،النساءونكح،وسالموواصل،حاربثمالحبالوصلحتىيمتلم

!ىالثهرسولإن":لفظوفي،(3)"ناهجةوطريقبتنةمحجةعنوترككم

.(4)"..واضحأ.نهجأالسبيلتركحتىماتما-والثه-

.المسلوكالطريقأو:،الطريقسلوك:بمعنىتأتيوقد-3

غريب،(3/381)اللغةفيالمحيط،(6/14)اللغةتهذيب،(3/392)العينانظر:(1)

الأفعال،(4/171)المحكم،(2/396)الصحاح،(2/142)للخطابيالحديث

،(322)عالمنيرالمصباح،(383/2)العربلسان،(3/221)القطاعلابن

.(253-6/125)العروستابئ

اللهرسولعم،الهاشميالقرشي،منافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبنالعباس(2)

الصحابةكان،حنينيوموثبت،الفتحولثمهد،بقليلالفتحقبلهاجر،الفضلأبو،!!

انظر:.(ـه32)سنةبالمدينةمات،برأيهويأخذونويشاورونهبالفضللهيعترفون

.(632-3/631)الصحابةتمييزفيالإصابة

الخيرةإتحاففيالبوصيريوصححه،(5/434)المصنففيعبدالرزاقأخرجه(3)

.(2/851)المهرة

.(1/52)سننهفيالدارميأخرجه(4)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

ت!لك:(فلانطريقت!تئهجو)فلانشقكه،:(الطريق)تقبئ:تقول

المعئهذاومن،-(1)المسلوك:أي-المنهوجالطريقو)القئقج(:،ق!قكه

.(2)"العامرالطريق)الئهج(:":بقولهاللغةبعفأئمةبهعترما

.(3)فتتوالطريقؤايمح:بمعنىتأتيوقد-4

كما،(3)"معظمه":بقولهالأئمةبعضروعئر،ؤاضخه:(الطريق)قئقجو

يمنكتم!ليهذجعقتا:تعالىقوله:البابومنالم!تمز)4(،الطريق:بقولهغيرهعئر

:()الشرعةف،-والمنهاجالشرعةبينفرقمنعند-!48:المائده9(ؤيحتهاجايشزغة

يكونالاستعمالهذاوعلى.مستمرهأومعظمه:(و)المنهاج،الطريقابتداء

.(5)الطريقلبعضىصفةأواسمأ()المنهج

السنة(أهل)منهجقولنا:معنىإن:القوليمكن؟تقدمماعلىوبناء

يأتي:مايشمل

السنة.لأهلالبئنةالواضحةالطريق-1

عليه.وساروالسنةأهلسلكهما-2

وبئنوه.السنةأهلأوضحهما-3

،(6/253)العروستاج،(3/122)القطاعلابنالأفعال،(2/396)الصحاحانظر:(1)

.(681عر)التعاريفمهماتعلىالتوقيف

.(3/278)سلامبنالقاسمعبيدلأبيالحديثغريب(2)

.(142)صالشافيألفاظغريبفيالزاهرانظر:(3)

المبرد.عنونقله(2/372)المسيرزادانظر:(4)

.(3/073)اللغةفيالمخصصانظر:()ه
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ديس!متلا

الآتي:التعبيرفيذلكصياغةويمكن

وسارواسلكوهاالتيالبئنة،الواضحةالسنةأهلطريق:(السنةأهل)منهج

وبئنوها.وضحوهاوأ،عليها

اصهطلاحآ:()المندصجفب!عت-ب

:موخاعام؟بتعريفيناصطلاحأالمنهجيعرفأنيمكن

جانبأيفيللإنسانالمنظمالنشاطهوالمنهج:فيقال:العامالتعريفأما

.(1)حياتهجوانبمن

وتناولوالتفكيرالنظرفيالمنظمةالطريقة:فيهفيقال:الخاصالتعريفوأما

يستخدمونهالمسلمونالعلماءكانماهوالمعنىوهذا،والمعارفالعلوم

الوليدأبواستخدم:المثالسبيلفعلى،اليومالعلميبالمنهجيرادعماللتعبير

المنهاجكتابهعنوانفيكماالخاصالنطاقفيالمنهاجكلمةالباجيسليمان

والمناظرةالجدلفيالمتبعةالمنظمةالخطوات:بمعنىالحجاجترتيبفي

الاستقامة()منهاجكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخواستخدمها،والاستدلال

فيوالاعتدالالاستقامةبهبالالتزامتتحققالذيالأمثلالأسلوببهاأرادحيث

استعملهافقدالنبويةالسنةمنهاجكتابهأما،والعبادةوالعملالاعتقادمسائل

أصولمسائلوفيخاصبوجهالإمامةقضيةفيالسنةأهلمسلكبمعنى

.(2)ماعبوجهالدين

.(22عرر)خصائصهقواعدهمجالاتهتاريخهتعريفهالسلفيالمنهج(1)

.(23-22)عالسابقالمرجع)2(انظر:
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بواسطةالعلومفيالحقيقةعلىالتعريفإلىالمؤديالطريق"هو::وقيل

حتى،عملياتهوتحدالعقلسيرعلىتهيمنوالتيالعامةالقواعدمنطائفة

.(1)"معلومةنتيجةإلىيصل

وتحليلهاأفكارهلتنظيمالباحثيعتمدهوالعملللتفكيرأسلوب":وقيل

موضوعالظاهرةحولمعقولةوحقائقنتائجإلىالوصولوبالتاليوعرضها،

.(2)"الدراسة

في-بينهافيماتتفق-عباراتهاتئوعمع-الاصطلاحيةالتعريفاتوهذه

هي:أمور،جملةعلى-الغالب

محذدة.خطةأووسيلةأوطريق:المنهجأن-1

ذهنية،وأفكاروخطوات،عامةقواعدعلىتشتملالطريقهذهأن-2

ضابطة.وأسس،علميةوإجراءات

في-ومنضبطةكتطمةمرسومةونحوهاوالخطواتالقواعدتلكأن-3

أفكارهوتضبطعملياتهوتحذدالعقلسيرعلىتهيمنأيضأوهي،-نفسها

خطواته.وتنطم

معئنة.غايةإلىالوصولهو:ذلكبكلالمقصودأن-4

سبقمما-ومشتملاته)المنهج(دالاصطلاحيالتعريفتصؤروعند

الطريقتلكاصطلاحأ:(السنةأهل)منهجبالمرادأنيظهر؟-ذكره

.(1/02)الاعتقادمسائلعلىالاستدلالمنهج(1)

.(33)صالعلميالبحثوأساليبمناهج(2)
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وأسسعامةقواعدمنعليهتشتملبما-المنتظمةالمنفمبطةالمحذدة

تقريرأما؟مسألهفيالسنةأهلعليهاسارالتي-علميةوإجراءاتضابطة

والسنة.الكتاببهجاءلمامنهموإيضاحأ

)المنهج(بوالاصطلاحياللغويالمعنيينبينالعلاقةتظهروبذلك

بينة.واضحةمسلوكةطريقأنها:وهي،جليةواضحة

!ح!!!!6!ص!
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السانيالمطلب

واصطلاحآلعة)النقض(بالسعريف

لغة:)النقض(تعربف-أ

تئقضه-)تقضه:يقالالمجرد،الثلاثي)تقق!(الفعلمصدر:()الئقضى

نكثعلىيدذصحيحأصلوالضاد(:والقاف)النونومادتهنقضأ(،-

.(1)الإبرامضدوهو،غقلإهوانتثارشيء

،(2)إحكامهبعدعقدأوبناءأوحبلمنآئزفتماإفساد)الئقف(:ف

منالتركيبخ!قوقكفيه:الأصلأنعلىالعلمأهلمنعددونص

ثم،العامالمعنىهوهذا،(3)آلوأعليهكانماإلىورذهةي!حلاالمركبات

:(4)بحسبهشيءكلإلىالنقضينصرف

.(5)هدمهالبناء(:)نقضىف-

(1

(2

(3

(4

(5

.(821)عالكريمالقرآنألفاظمفردات،(5/471)اللغةمقاييسمعجمانظر:

أصول،(2ه1/)هاللغةفيالمحيط،(8/269)اللغةتهذيب،(5/05)العينانظر:

.(1/462)القرآنلأحكامالجامع،(1/56)المسيرزاد،(2/082)السرخسي

القرآنغريبتفسيرفيالتبيان،(426-1/263)التأويلوأسرارالتنزيلأنوارانظر:

.(72)ص

.(1/56)المسيرزادانظر:

العروستاج،(72)صالقرآنغريبتفسيرفيالتبيان،(1/56)المسيرزادانظر:

(91/88).
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ديمم!متلا

.(1)هيزتخل:(و)تقفالحبل-

علىالمقامعن)2(والإعراضوإفسادهونبذهنكثهالعهد(:و)تقضى-

.(3)أحكامه

.(4)هئزئأوالتئامهبعدد!ق:(القرحةأوالجرحو)انتقض-

.(5)طاعتهوخلعواعليهخرجوا:(السلطانعلىالقومو)انتقض-

تققالآخر)6(.واحل!كلكأنتذاقغا،:(و)تتاققالقولان-

كانإذاوذلكالأوذ،الثانيناقفقوله*إذا:(تناقضكلامهو)في-

.(7)(يتخالف:)أيمعناهتتتاقضىبمايتكفمبأنبعف،إبطاذيقتضيبعضه

والاسم،الأولقالهماالآخرالشاعرينقضرأنالشعر(:فيو)الفتاقضة-

)تقائف()8(.علىوتجمع،()الئقيضة:منه

(2

(3

(4

(6

(7

(8

.(72)صالقرآنغريبتفسيرفيالتبيان،(032)صالمنيرالمصباح

.(486)صالفقهاءلغةمعجمانظر:

.(1/56)المسيرزادانظر:

معجم،(5/125)اللغةفيالمحيط،(8/269)اللغةتهذيب،(5/15)العينانظر:

.(532)عالمنيرالمصباح،(5/471)اللغةمقاييس

.(2/947)الوسيطالمعجم

.(032عرر)المنيرالمصباح

المصباح،(281)عالصحاحمختار،(2/322)المعربترتيبفيالمغربانظر:

.(19/94)العروستاج،(230)عالمنيرالمصباح

.(91/94)العروستاج،(8/269)اللغةتهذيب،(15-5/05)العينانظر:
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحك!نم

إذا:(اذتقيضو)دا،خالفهويقاضأ(:-فتاقضة-الشيءفيو)ناقضه-

مخالفك)1(.و)نقيضك(:وكخالقه،كتالهضهكان

وذلك!ابطالها،إفسادها:(الشتهب)تقضيفالمراد،تقدمماضوءوعلى

أنهمظنواالذينلأهلهاف!تغ!كأتكونلأنصلاحيتهاوعدموهائهاببيان

الشبهتلكئزذالإبطالوبهذابها،الاستدلالأحكمواأوبناءهاأحكمواقد

علىللاستدلالصالحةغيركونهاوهوبها،ئتق!كأنقبلعليهكانتماإلى

عليه.بهااسئدذما

اصطلاحآ:()النقضتعربف-ب

:التعريفاتتلكومناصطلاحأ،)النقف(تعريففيالعباراتتنوغت

الدالالمعللدليلعننفيهأوثبوتهالمدعىالحكمتخلفبيان"-1

علىالدليلمقدماتمنالشيءبمنعوقعفإنالصور،بعفمنفيعليه

مقدماتمنالشيءمنعإلىيرجعحاصلهلأنإجماليأنقضأسميالإجمال

تفصيليانقضاسميالسندمنعأوالمجردبالمنعوقعوإن،الإجمالعلىالدليل

.(2)!معينةمقدمةمنعلأنه

.(3)"علةالعلةكونيبطلوهذا،العلةتوفررغمالحكمتخلف"-2

.(9ه-19/94)العروستاج،(179/6)المحكم)1(انظر:

.(531)صالتعريفات(2)

.(486)صالفقهاءلغةمعجم(3)
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ديس!متلا

ذلك:أوجهومن،(1)"بهالعملإبطالأوإبطاله:نقفالحكم"-3

علىمبنيأأوعليها،ئنيالتيقوانينهتطبيقفيخطأعلىمبنيأالحكمصدور

وأ،!اصدارهإطلاقهإجراءاتفيجوهريبخطأمشوبأأو،سائغغيرتأويل

.(2)نفسهفيالحكمبطلان

عدمعلىيدلبشاهدمتمسكاتمامهبعدالمعللدليلهإبطال"-4

المدلولتخلفيكونأنمنأعمفا،فسادألاستلزامه،بهللاستدلالاستحقاقه

آخرفساداأو،فيهالمدلوليوجدولمموضعفيالدليليوجدبأنالدليلعن

مطلقاسمعليهيطلقوكما.المدلولتحققتقديرعلىالمحاللزوممثل

لأنإجماليآنقضافيسمىبالإجمالالنقفالمقيدعليهيطلقكذلكالنقض

.(3)،الإجمالعلالدليلمقدماتمنشيءمنعإلىمرجعه

.(4)"الدليلعنالحكمتخفف"-5

منأزيدوهو.(5)باطلةدعوىأيإثباتإلىيرمياستدلال"-6

الدعوىالنقفيرففىأنحينفي،إشكالاتبإثارةيكتفيالذيالاعتراض

.(6)"باتأرفضأ

.(486)عالفقهاءلغةمعجم(1)

.(2/947)الوسيطالمعجمانظر:(2)

.(3/289)العلماءدستور(3)

.(78)صوالرسومالحدودفيالعلوممقاليد(4)

باطلة.دعوىأيصحةعدمإثبات:الصوابولعلكذا،(5)

.(205)عالفلسفي)6(المعجم
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلحك!نم

.(1)"للحكممطابقةالعفةتكونلاأن:"أيالحكمبدونالعلةإبداء"-7

وذلك،بطلانهدعوىعلىالدليلإقامتهمعالمعقلبطلانادعاء"-8

المدلولأوموجودأيكونالدليلأن:بمعنى،الدليلعنالمدلولبتخلفإما

أقامهالذيالمذعىغيرآخرفذعىعلىجاريأالدليلفيكونبموجود،ليس

.(2)"المحالاستلزامهبسببأوالمعفلعليه

جانبأتناولالتعريفاتهذهمنتعريفكلأن-أعلموالله-ليويظهر

فيهوردالذيالعلملاختلافوذلك)النقف(؟مصطلحيشملهمماأكثرأو

التعريفدكانثئمومنفيه،الاصطلاحيتعريفهبيانوأريدالمصطلحهذا

فيه.بهغزفالذيالعلمبحسب)النقضيى(

التعريفاتفيذكرتالتيالصوركليشملماهو:البحثهذافيوالمراد

الشبهةإبطالبهيرادممافيها؟يذكرلممماالصورمنغيرهاوكذلك،السابقة

فسادها.وبيان

)النقف(.!والاصطلاحياللغويالمعنيينبينواضحةالعلاقةتظهروبذلك

(1)

(2)

العلامةذلكعنوعئر.(8)رقمهامشمع(3/937)الفاظروجنةالناظرروضة

آدابعنها"العلةحكمتخلفمعالعلةهوالذيالوصف"وجود:بقولهالشنقيطي

فييقالأن:"مثاله:بقولهبدرانابنالعلامةوشرحه.(2/501)والمناظرةالجث

الحي،مالكسارقالقطععليهفيجبمثلهحرزمنكاملآنصابأسرقالنباشمسألة

ن!ف،مديونهماليسرقالدينوصاحب،ولدهماليسرقبالوالدينتقضهذا:فيثال

لمالحكملكنالعلةأئديتالمثالهذاففي،يقطعانولافيهماموجودالوصف

.(2)هامش(2/313)الناظرروضةشرحالعاطرالخاطرنزهةعليها،.يترتب

.(2/65)والمناظرةالبحثآداب
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ديك!متلا

الثانيالمبعث

السنة(أهل)بالتعريف

الأولالمطلب

لغة(السنةأهل)بالسعريف

جزئين:منإضافيمركب(السنة)أهلكلمة

:(أهل)-1

معنى-الأحيانبعضىفي-أفادتاسبمإلىأضيفتإذاالكلمةهذه

!اياهميجمعهمن:-الأصلفي-الرجلفأهل،إليهبالمضافالاختصاص

وأنسبوإياهميجمعهلمن:(الرجل)أهل:فقيلبهئخؤزثمواحد،مسكن

،(1)يجمعهممن:(الإسلامو)أهلوبلد،صناعةمنمجراهمايجريماأودين

:(الرجلو)أهل،سكانه:(البيتو)أهلبه،يدينمن:(المذهبو)أهل

.(2)أمتهنبي(:كلو)أهل،بهالناسأخمرر

:(السنة)-2

واحدأصل(والنون)السينالأصلوهذا)شن(،:الفعلمن)السنة(:

سهولة.فيواطرادهالشيءجريانوهومطرد،

أرسلتهإذاشتأ(:،أشئه،-وجههعلىالماء-)شتئت:قولهم:والأصل

إذاشتالي!ن(:الريح)جاءت:فيقالمنهاشتقثمسهلا،صئأوصببتهإرسالأ

.(96)عالقرآنألفاظمفردات)1(انظر:

.(11/29)العربلسانانظر:(2)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالهصنةأهلحم!نم

.واحدةطريقةعلىجاءت

قبيحة،أوكانتحسنةوالطريقةالسيرة:وهي)ال!نة(،:منهاشتقومما

:أي-المستقيمةالمحمودةالطريقة:()السنة:وقيل.مذمومةأوكانتمحمودة

.(1)-الحسنةبالسيرةخاصةأنها

أجرهافلهحسنةسنةالإسلامفيسنمن":!هلقوله؟الأولهووالراجح

.(2)"بهاعملمنووزروزرهافعليهسيئةسنةسنومنبها،عملمنوأجر

،الكلامسياقمنذفآأومدحأبالسنةالمرادفيعزف؟كذلكذلككانوإذا

،(3)السابقكالحديثبالوصفوإما،مذمومأوممدوحإلىبالإضافةإماوذلك

ذلك.بغيروإما،العهدية"أل"بوإما

سنةولا،سنةأئالمرادفليس،الذهنيللعهد-هنا-)السنة(فيو)أل(

.!النبيسنةوهي،الذهنفيمعهودةمعينةسنةالمراد:وإنماأحد،أفي

الأمةهو:(السنة)أهلداللغويالتعريفأنينتجتقدمماخلالومن

المحمودةبالطريقة(الإجابة)أمةالمحمديةالأمةسائربينمنالمختصون

قولألهاواتباعآبهاتمسكأوأكثرهم"!ى،النبيعليهاكانالتيالمستقيمة

واعتقادا)4(.وعملأ

المصباح،(226-13/225)العربلسان،(61-3/56)اللغةمقاييسمعجمانظر:(1)

.(152)عالمنير

.(7101)رقم(5602-4/9502)و،(1701)رقم(607-2/407)مسلمأخرجه(2)

.(1/32)والبدعالأهواءأهلمنوالجماعةالسنةأهلموقف:انظر(3)

(3/514)الشافيةالكافيةتوضيحوانظر:.(64)صالفرقبينالشةأهلوسطيةانظر:(4)

.-سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-
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ال!انيالمطلب

اصطلاحآ(السنة)أهلبالسعريف

اصطلاحأ:)الهمهمنة(بالتعريفأولأ-

يغرفالذيالعلمنوعباختلافالاصطلاحفي()السنةتعريفيختلف

بحسببهاويعنونالسنةمعيتعاملونعلمكلأهلأنوذلكفيه،بالسنة

العلم.بذلكعلاقتها

وأفعلأوقولمن!هالنبيعنأثرما:المحدثيناصطلاحفيفالسنة

بعدها)1(.أوالبعثةقبلكانسواء،سيرةأوخلقيةأوخلقيةصفةأوتقرير

حركةومنامآيقظةكلها،أحوالهفي!هعليهكانماكلبنقلغنواأنهموذلك

.(2)دفيلمأمشرعيأحكمأأفادوسكونا،

من-القرآنغير-ى!ت!الرسولعنصدرما:الأصولييناصطلاحوفي

استنباطومناهجالشريعةبمصادرغنواأنهموذلكتقرير)3(.أوفعلأوقول

وأمصدراكونهاجهةمنالسنةإلىفنظرواالنصوعرر،منوأخذهاالأحكام

وتقررها)4(.الأحكامئثبتالتيوتقريراتهوأفعالهبأقوالهفعنوادليلا،

الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة،(3)صالأثرأصولإلىالنظرتوجيهانظر:(1)

.(47)ص

.(9-1/8)المغيثفتح،(11-7،9-18/6)الفتاوىمجموعانظر:(2)

.(4/6)الموافقات،(1/78)الأحكامأصولفيالإحكام:انظر(3)

.(48)صالإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنةانظر:(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(1)الواجبدونهوحكممنى!ك!عفثبتماالفقهاء:اصطلاحوفي

وأحرمةأووجوبأالعبادأفعالفيالشرعحكمعنبالبحثغنواأنهموذلك

.(2)كلذغيرأوإباحة

الابتداعوتركالاتباعبابفيالسلفمنكثيرعرففيالسنةوتطلق

عملإذاسنة(على)فلان:فيقال،البدعةيقابلماعلىالمستقيمالصراطولزوم

لا.أوالكتابفيعليهنصمماذلككان،!النبيعليهعملماوفقعلى

ذلك.خلافعلىعملإذا(بدعةعلى)فلان:ويقال

عليهفأظيق،الشريعةصإحبعملفيهاعئبرإنماالإطلاقهذاوكأن

.(3)الكتاببمقتضىالعملكانوإن،الجهةتلكمنالسنةلفظ

وجاءاللهشرعهمالكلشاملةوهي،الدينبمعنىالإطلاقبهذافالسنة

.(4)والأحوالوالمقاصدوالعباداتوالأعمالوالأقوالالعقائدفي!كلضووالنبيبه

وقولاواقتصادااعتقادا!ت!م!وواللهرسولعليهكانما:بتغرففإنهاولذا

.(5)القيامةيومإلىتابعوهمثمالتابعونعنهموتلقاه،الصحابةعنهوتلقاهوعملا،

دون(الصحيحة)الأحاديثالحقهي-والإطلاقالاعتباربهذا-والسنة

.(1/661)الفقهأصولفيالعدةانظر:(1)

.(49)عالإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنةانظر:(2)

.(4/4)الموافقات:انظر(3)

/22)(308-307/19)(4/180)الفتاوىمجموع،(67)صالنبواتانظر:(4)

539-.54).

.(584-3/574)السنةمنهاج،(5/111)(3/358)الفتاوىمجموعانظر:(5)
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عمومأ،الإسلاملأهلعظيمأصلوهذا،(الموضوعة)الأحاديثالباطل

،كذبأنهغيمومامنهاثبتمابينالتفريقفيجبخصوصأ،السنةيدعيولمن

بالكتابمعتصمأنهويظنوالشرعالسنةويعظمالسنةإلىينتسبممنطائفةفإن

،-مثلأ-كالصفاتالدينأبوابمنبابفيوردتأحاديثيجمعقدوالسنة

هوماومنها،أقربالكذبإلىأومعلومكذبهومامنهاالأحاديثوتلك

جميعاالأحاديثتلكمدلوليجعلثممتردد،هوماومنها،أقربالصحةإلى

.(1)هيفيخالفهمنيكفروقد،مصنفاتفيهويصئف،الدينمن

بأنهعليهالشرعيالدليلقاممالكلشاملةالإطلاقبهذاالسنةأنكما

ولميفعلهلمأو،زمانهعلىفجلأو!الثهرسولفعلهسواء،ورسولهلثهطاعة

ثبتفإذامنه،المانعوجودأوحينئذلفعلهالمقتضيلعدم؟زمانهعلىئفغل

حتىالسنةمنفهوبهالأمرالشرعيةبالأدلةعلمأواستحبهأوبهأمرى!"أنه

(2)الخوارجوقتال،العربجزيرةمناليهودكإجلاء!وفاتهبعدإلايفغللملو

قيامعلىداومواوكما،المصحففيالقرآنالصحابةجمعوكما،المارقين

.(67)عالنبوات،(61/432)(3/038)الفتاوىمجموع:انظر(1)

بنعليالمؤمنينأميرعلىخرجتالتيالطائفة:بهموالمراد،خارججمع:الخوارج(2)

بتكفيرالقول:يجمعهم،كثيرةطوائفإلىذلكبعدتفرقتثم،!طالبأبي

الإمامعلىبالخروجوالقول،!والخكمينعفانبنوعثمانطالبأبيبنعلي

ويلحق.الآخرةفيالنارفيوتخليدهالدنيا،فيالكبيرةصاحببكفروالحكمالجائر،

عصركلفيالسنانأوباللسانالمسلمينأئمةعلىوخرجمذهبهمتبنىمنكلبهم

الملل،(55)صالفرقبينالفرق،(86)صالإسلاميينمقالاتانظر:ومصر.

بعدها.وما(1/411)والنحل
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلجم!نم

.(1)جماعةالمسجدفيرمفان

ئرادفقد:أفرادهبعضىفييستعقلقدللسنةالشاملالعامالمعنىوهذا

منوشرعهسئهمابهيرادوقدالعقائد،من"!رراللهرسولوشرعهسئهمابه

العمل.

أهلأئمةمنعددعناهالذيهو-العقائد:أعني-الأولوالمعنى

العقائديقصدونفإنهم،()السنةباسممصنفاتهمسمواالذينوالجماعةالسنة

.(2)البدعةأهلوعقيدةالسنةأهلعقيدةبينليميزوا؟السنةأهليعتقدهاالتي

الهممنة(:)أهللفظإطلاقاتثانيآ-

معنيين:أحدبهويراداللفظهذائطقق

ليسأي:شئي()هذا:فيقال،(3)الرافضةيقابلماعلىيطلق:الأول

إلىالمنتسبةالطوائفجميع:-المعنىبهذا-السنةأهلفيفيدخل،برافضي

الثلاثة.الخلفاءخلافةئثبتممنالإسلام

(1)

(2)

(3)

/31)(23/133)(319-12/317)(081-4/071)الفتاوىمجموعانظر:

37-36).

السنةأهلوسطية،(054-22/539)(307-91/630)الفتاوىمجموعانظر:

.(4.-33)صالفرقبين

ويتبرؤون،خمتوعمربكرأبيالشيخينإمامةترفضالتيالطائفةتلكعلىعلم

الإمامةأنويزعمونوينتقصونهم،وش!بونهم،،!الصحابةأكثرومنمنهما

الحسينبنعليبنزيدورفضوا،باطلةغيرهإمامةوأن،بالنصوذريته!لعلي

النبويةالستةمنهاجانظر:.ذلكعلىيوافقهململأنهالملكعبدبنهشامخلافةفي

.(1/434)الإسلامإلىتنتسبمعاصرةنرق،(1/34)
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أبعدالرافضةلكونوذلك،العامةجمهورعندالمشهورهوالمعنىوهذا

والأحاديثالقرآنلمعانيمخالفةواكئرهم،والسنةالكتابعنالمبتدعةطوائف

منالأمةجمهورفيوطعنأوأئمتها،الأمةسلففيقدحآوأكثرهم،النبوية

.(1)الطوائفجميع

السنةأهلالمراد:فيكونوالأهواء،البدعأهليقابلماعلىيطلق:الثاني

أهلجميع:بذلكويخرجوالمحذثات،البدعشوائبمنالخالصةالمحضة

.(2)معتقدهمأعمولمنأصلفيالسنةأهلخالفممنوالبدعالأهواء

الهمصنة(:)أهلبالمرادثالثآ-

ماأو(السنة)أهلمنالمرادالمعنىلبيانعديدةتعبيراتالعلملأهل

ومنها:،معناهيبين

المنهجتلزمأن:ذلكمنعنديوالذي":(3)الملطيالحسينأبوقال-1

الصالح،السلفعليهمضىوماالرسولوسنةالتنزيلبهنزلوماالمستقيم

.(4)"اللهشاءإنترشدوالجماعةبالسنةفعليك

.(28/482)(4/551)(3/635)الفتاوىمجموع،(2/122)السنةمنهاجانظر:(1)

.(47)صالفرقبينالسنةأهلوسطية،(2/122)السنةمنهاجانظر:(2)

،والإتقانبالثقةمشهور،الحسينأبو،العسقلانيالملطيالرحمنعبدبنأحمدبنمحمد(3)

الكبارالقراءمعرفةانظر:.(ـه377)سنةتوفي،الشافعيةفقهاءمن،بالقراءاتعالم

.(311/)الأعلام،(344-343/1)

.(14)عروالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه(4)
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-وهموالجماعةالسنةأهلفمذهب!:(1)تيميةابنالإسلامشيخوقال-2

.(2)"-وغيرهمالأربعةالمسلمينأئمةوسائربإحسانلهموالتابعونالصحابة

.(3)"والجماعةالسنةأهلمنكانوالإجماعوالسنةبالكتابقالفمن!:وقال

السابقونعليهاتفقومارسولهوسنةاللهبكتابمتمسكونلأنهم...!:وقال

.(4)!بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولون

الدينبمنزلةهيوالإجماعوالسنةبالكتابالثابتةفالأصول":وقال

أهلمنكانفيهادخلومنعنها،خروجلأحدليسالأنبياءبينالمشترك

.(5)"والجماعةالسنةأهلوهمالمحف،الإسلام

(1

(2

(3

(4

العلمالعالمالإمام،الدمشقيالحرانيتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد

أبو،الدينتقي،الإسلامشيخالقدوةالمجاهدالعابدالزاهدالحافظالفقيهالعلامة

التفسيرفيإمامأوكان،بالعلوماشتغلثمالحديثسمع،(ـه661)سنةولد،العباس

حتى،والنقليةالعقليةوالعلومواللغةوالنحووالفروعوالأصولوالحديثوالفقه

ودرءالسنةمنهاج:مصنفاتهمن،أنفسهمالمذاهبأتباعمنبالمذاهبأعرفكانأنه

.(ـه728)سنةتوفيوغيرها،الصحيحوالجوابوالنبواتوالنقلالعقلتعارض

.(139-41/135)والنهايةالبداية

.(1/531)الفتاوىمجموع

.(3/634)السابقالمصدر

.(3/375)نفسهالمصدر

(12/471)(449/8)(157/3،159)وانظر:.(117/19)نفسهالمصدر

(298/15)(29-28/17،319)(23/360).
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اللهرسولوسنةالثهبكتابالمتمسكون":(1)ريثكابنالحافظوقال-3

فيالمسلمينوأئمةوالتابعينالصحابةمنالأولالصدرعليهكانوبما!نوو

.(2)"وحديثهالدهرقديم

فيمتفقة-والعباراتالألفاظمختلفةكانتوإن-عالنصووهذه

هم:-إذأ-السنةفأهلودلالتها،معناها

أنزلهالذيالدينمباشرةعنهتلفوالأنهم!س،اللهرسولأصحاب-1

بعدهم.جاءممنلهاوأتبعنبيهمبسنةالأمةهذهأعرففهم،عليهالثه

اتفقومانبيهوسنةاللهبكتابتمسكممنبإحسانلهمالتابعون-2

ويدخل.أصولهمنشيءفييخالفواولم،ذلكعلىواجتمعوا،الصحابةعليه

.(3)مهبالمقتدونالمسلمينعوامذلكفي

(1

(2

(3

متفنن،فقيه،البارعالمحدثالمفتيالإمامالفداء،أبوكثير،بنعمربنإسماعيل

واشتغل،بدمشقنشأبيسير،بعدهاأوهـ(070)سنةولد،نقالمفسر،متقنمحدث

ابنعنوأخذ،ابنتهعلىوصاهرهالمزيولازم،ورجالهمتونهفيمطالعةبالحديث

تصانيفهسارتالمفاكهة،حسنالاستحضاركثيروكان،لسببهوامتحنبحبهففتنتيمية

علومواختصاروالنهايةالبدايةومنها:،وفاتهبعدالناسبهاوانتفع،حياتهفيالبلادفي

.(774)سنةتوفي،عمرهأواخرفيأضرقدوكانوغيرهما،الصلاحلابنالحديث

.(644-1/544)الكامنةالدرر:انظر

.(3/434)العظيمالقرآنتفسير

أهلمنوالجماعةالسنةأهلموقف،(48)صالفرقبينالسنةأهلوسطيةانظر:

.(1/38)والبدعلأهواءا
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الثالثالمبعث

ويثيروطه،هل!ففو،نقفيهاومشروعية،(الشبهة)بالتع!يف

الأولالمطلب

واصطلاحآلغة()الشبهةبالسعريف

أ-تعربف)النم!سة(لغة:

فشتهة:)بمعنىالفاعلاسمبمعنىأو)أشته(،الفعلمناسم)الشئقة(:

وأكشتهةأوفشئهة:)بمعنىالمفعولاسمبمعنىأوفشتبهة(،أومشبقةأو

)اشتته(.أو)شئه(أو()أشتةالمزيدالثلاثيالفعلمنفشتتهة(؟

يدذواحدأصل"المادةوهذهوالهاء(،والباء)الشينمادتها:وأصل

جهةمنالمماثلةفيحقيقتها"و،(1)"ووصفألونأوتشاكلهالشيءتشابهعلى

.(2)"والظلموكالعدالةوالطعمكاللونالكيفية

منها:،عديدةاللغةفيالمادةهذهواستعمالات

الفماثقة:-1

:(و)الفتشابهات،(4)()أشتاهوالجمعالجثل)3(،:(و)الشبيه(و)الشته(ق)الشئه

.(3/432)اللغةمقاييسمعجم(1)

.(443)عالقرآنألفاظمفردات(2)

.(36/114،214)العروستاج،(4/139)المحكم(3)

.(36/114)العروستاج،(4/139)المحكم(4)
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تشابئ()و،(3)ثلهما:(شتقهآ)و(شاتقه)و،(2)لتمثيلا:(لتشبيها)و،(1)ثلاتالمتما

المثل،و)الشئهة(:صاحته)4(،منهماواحدكلأشتهو)اشتتها(:الشيئان

.(5)هتش:أي"منهشتهةفيه":يقال

:المساواة-2

:(و)شته،(6)ت!اؤت:أي"الآياتتشاتقت":يقالالاستواء،)التشلإله(:ق

.(7)ءيشوشيءبينساوىإذاو)شئه(:

:الالتباس-3

إئتت!ت:"وتشاتقتالأموراشتتقت":يقال،(8)الالتباس)الشئقة(:!

تلبيسآ"عليههئ!ئت":يمثل:"تشبيهأعليهشئفئه"و،(9)رهظتولمتتمتزفلم

ففتبسة)11(.:"ومشتقةفشتبقةأمور"و،(10)ومعنىوزنآ

.(354)ع)1(مختارالصحاح

.(354)صالسابق(2)

.(36/114)العروستاج،(4/139)المحكم(3)

.(36/114)العروستان!(4)

.(4/139)المحكم(5)

.(36/214)العروستاج،(591)صالمنيرالمصباحانظر:(6)

.(6/59)اللغةتهذيب(7)

.(354)صالصحاحمختار(8)

.(36/114)العروستاج،(591)صالمنيرالمصباحانظر:(9)

.(591)صالمنيرالمصباح(01)

.(36/114)العروستاج(11)
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4-الخفط:

اشتبه"و،(1)بغيرهاشتبهحتىالأمزعليهخلط:أي"عليهشئة":يقال

.(2)اختلط:"الأمز

:الاشكال-5

شئة"والفشيهلات)3(،)المشتهات(:والأمورمن)الفشتبهات(ذ

.(4)أشكل:"4الشي

والمؤتث،المذكربهاؤيوضف)شئهات()5(،و)شته(على)الشئقة(وئخغع

غيركانإذاالتأنيثلأن؟"شئقةهذه"و"شئهةهذا"فيعال:والمؤئث،

في-)شنه(:ئقاللاإذ،والتأنيثالتذكيريمثلهفييجوزالتذكيرعلىمرتب

.(6)-التأنيثفي-()شئهةثمالتذكير-

بغيرهشتهفيهكانما:اللغةفي)الشئهة(فمعنىتقذم؟ماضوءوعلى

فختيطأ.مشيهلأففتبسأذلكجعلهحتىصفاتهمنصفةفيلهومماثلة

تاج،(139/4)المحكم،(396/3)المحيط،(59/6)اللغةتهذيبانظر:(1)

.(36/124)العروس

.(6/59)اللغةتهذيب(2)

مقاييسمعجم،(4/139)المحكم،(3/396)المحيط،(59/6)اللغةتهذيب(3)

.(36/411)العروستاج،(243/3)اللغة

.(36/134)العروستاج(4)

.(591)صالمنيرالمصباح،(6/58)اللغةتهذيبانظر:(5)

.(2/241)العلماءدستور:انظر(6)
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اصهطلاحآ:)الهمث!تة(تعربف-أ

منها:اصطلاحأ،للشبهةتعريفاتعذةالعلملأهل

.(1)"بأمرأمرويلتبسيشتبهبهما"-1

.(2)باطلأمهوأحقئدرىفلا؟أمرهالتبسما-2

.(2)"الأمرنفسفيبثابتوليس،الثابتالشيءيشبهما"-3

فيهالنظرخققإذاوجهمن؟للحقوالباطل،للباطلالحقمشابهة"-4

.(3)"ذقب

.(4)"بعفالناسعلىتشتبهحتىوالباطلالحقفيهايشتبهما"-5

.(5)!بالعلمالمشتبهالظن"-6

علىيشتمل)الشبهة(تعريفأنالتعريفاتهذهمجموعمنوئلخظ

ثلاثة:جوانب

الظنمنمعتنقها(أو)مبتدعهاالشبهةصاحبنفسفيقامما:الأول

الشبهةأوالمسألةأوالدليلإلىينظرلافإنه،بالعلمعندهاشتبهالذيالفاسد

الصحيحالمسلكوشملكواعتقادهمعرفتهفيويجتهدالحقيريدمننظر

.(2/241)لعلماءادستور(1)

.(189)رعالفقهيالقاموسانظر:(2)

.(422)عالتعاريفمهماتعلىالتوقيف(3)

.(3/62)-الفتاوىمجموع:ضمن-التدمرية(4)

.(422)صالتعاريفمهماتعلىالتوقيف(5)
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فيقامماعلىبناةوعلمأدلالةهوظتهماإلىأوذلكإلىينظروإنما،لبلوغه

الحقيقةفيالشبهةهووالاعتقادالظنوذلكالاعتقاد،أوالظنمنهونفسه

إليه.المنظوروليس

منها:فوائد،عدةلهالشبهةتعريففيالجانبهذاوتصؤر

والهدىالشفاءفيهماالصحيحةالشريفةوالسنةالعزيزالكتابأن-1

الكتابنصوصمنوالبدعةالأهواءأهلبهيستدذماجميعوأنوالنور،

الظنمننفوسهمفيقامماهوذلكمرذفإنماوبدعهمباطلهمعلىوالسنة

دلالةفيهاالشريفةالنصوصتلكلكونوليس،الباطلوالاعتقادالفاسد

عليه.ذذت!ملاالباطلذلكعلى

أوليدأوخالفهماماكلبأنوالسنةللكتابالمتبعالمسلمإيمان-2

،مذموموهوىباطلواعتقادفاسدظنمنبعهلأن؟باطلفهوالشتهمنعليهما

الباطل.عنحصانةؤيكميمبه،بهأك!متولهوخئابالحقيقينأيورثهوهذا

للكتابالمئبعونالعلمأهلويختلقهاويفتعلهايبتدئهالاالشبهاتأن-3

وهاديهم،دليلهمهماوالسنةوالكتاب،ودثارهمشعارهمهوالحقلأن؟والسنة

وهذا،سائغشرعياجتهادأوصحيحبعلمإلايتكفملافهوكذلككانومن

والسنة،الكتابيخالفماويقزرالشتهيوردقنكلمجنالحذزالمسلتميفيد

المتبعين.الراسخينالعلمأهلركابويلزم،بمقالتهوالتأثراتباعهوعنعنهفيبتعد

دليلعليهالحقفإن،والالتباسالاشتباهبسببهويحصليقعما:الثماني

بشيءئشابأنلابدبلأحد،علىيشتبهالمحفلاوالباطل،واضحتتن

حقلامحضأباطلآولاللسنةموافقأمحضأحقأتكونلافالشبه،الحقمن
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بالحق،والباطلبالباطلالحقفيهاويلتبسيشتبهلمكذلككانتلوإذفيها،

ما،حقعلىتشتملولكنها،الناسعلىومضمونهاوأمرهاحالهاتشتبهولم

لنفاقمتعمدأ!اماغالطأ،مخطئأإما،بالباطلالحقلبسقدصاحبهافيكون

دالحاد)1(.فيه

يأتي:ماالشبهةتعريففيالجانبهذاوتصؤرفوائدمن

خلفهاوالانسياقبهاوالاغترارالشبهةقبولعنالمسلمصيانة-1

حق.منعليهتشتملمالمجرد

منعليهاشتملتماإلىمتوخهأيكونإنماورذهاالشبهةدفعأن-2

الحق.منفيهاماإلىلاالباطل

فإنها"الحذر،أشدمنهاوالحذروالشبهاتالبدعخطورةإدراك-3

فينظرظاهر،حسنأصحابالناسوأكثر،الباطلجسمعلىالحقثوتئفبس

به،ويغتربذلكوينخدع،(2)"صحتهافيعتقداللباسمنهت!بلأفيماالناظر

البدعمواطنعنوعقيدتهبنفسهوينأىلدينهالمسلميحتاطأنذلكفاقتضى

والشته.

والباطل،الحقبينوالالتباسالاشتباهفيهاوقعالتيالمسائل:الثالث

بعفعليهاأوردإذاالعلممسائلمنالمسألةفإن،بالحقشبهأوخعلت

؟برهانولهدليللهالباطلأنجهةمنبالحقفيهاالباطلوشتهالأدلة

.(8/37)الفتاوىمجموع،(5/671)السنةمنهاجانظر:(1)

.(1/041)السعادةدارمفتاح(2)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلج!نم

الحق،معهايشتبهلأنه؟شبهةالحقبهاعورضإذاالمسألةهذهصارت

واضح.غيرملتبسأبهاالأمرفيصبح

منها:فوائد،لهالشبهةتعريففيالجانبهذاوتصؤر

منوالسنةالكتاببهجاءالذيالحقبهعورضماكلبأنالعلم-1

تفه-مقبولةحجةولاصحيحأدليلأليسفهو،شبهةفهووالمسائلالأدلة

.-وحفأمجلمأيكونأن

بدعوى،الحقبهامعارضأوالحججبالأدلةيأتيبمنالاغترارعدم-2

.وضلالوزيغشتهوأدلتهم،داحضةحججهمفإن؟وحجةعلمألديهأن

العلاقةتظهرالشبهةتعريففيالمعتبرةالثلاثةالجوانبهذهجميعوفي

سببيظهرجميعأففيها،بارزةظاهرةوالاصطلاحياللغويالمعنيينبين

وهو:،بذلكالشبهةتسمية

بحيثفيها،الناظرعلىيشتبهالأمروأنفيها،بالباطلالحقاشتباه-1

التشابه.منبينهمالماالباطلمنالحقلهيتميزلا

بالحق.فيهاالباطلمساواةأوبالحقلهامساواةوفيها-2

والتباس،بالحقفيهاالباطلوالتباس،الحقبلباسالباطللبسوفيها-3

فيها.الناظرعلىأمرها

فيهاينظرمنعلىمختلطةوهي،والباطلالحقبيناختلاطوفيها-4

حقها.منباطلهالهيتبتنفلا

.الناسمنكثيريتبئنهالافغنهلةكشيهقةكلهبذلكوهي-5
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ديم!متلا

السانيالمطلب

أهلهاوبيانواتباعها،الشتهأسباب

،والفرقانالهدىمنوبتنابللناسهدئالكريمالقرآنكتابهالثهأنزل

منوخيرتهرسولهوأمرشيء،منفيهقزطوماشيء،لكلتبيانأوجعله

وأمربيفإلاخيرأ!ساللهرسولتركفما،للناسيبتنهأن!ىمحمدأخلقه

حتى!سفبفومامف،وحذرعنهونهىبئنهإلاشرأولافيه،ورغببه

اللهأكملوقد،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءمثلعلىتركنا

النعمة.عليهموأتتمالدينلأمته

يؤمنونواحد:ستنعلىمماتهوبعد!صحياتهفيالمسلمونوكان

عليهماعاضينبهمانوك!متيوويتبعونهما،بهما،ويهتدون،والسنةبالكتاب

محمدبهجاءالذيبالحقعالمينذلك،علىمجتمعينفكانوابالنواجذ،

له.مبغضينيخالفهبماوعالمينله،فحئينى!ك!

المستقيم،الثهصراطعنوالانحراف،السليمالهذيعنالضلالظهرثم

شملألأنفسهمواختطوا،الشمالوذاتاليمينذاتالناسمنفئامفأخذ

وأضقوا.فضفوا،سلطانمنبهاالثهأنزلمامناهجواتخذوا

المقتسةالشبهتلكهووالانحرافالضلالذلكأسبابأعظممنوكان

المسلمين،بينو!بئتأن!ثشتالتي،العلمأهلغيرعلىالملتبسة،الحقلباس

الباطل.منفيهابماويعتقديتبعهامنفوجدت

الناسمنجعلتأسبابولهاوأوجدتها،أنشأتهاأسبابلها)الشته(ف

.وعلاماتصفاتولأهلهاخلفها،وينساقيتبعهاقن
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجك!نم

جامع،عامسبمبلها-بهاوالتأثرائباعهاوكذا-ووجودهاالشبهونشأة

اللهغيرإلىالدعوةوهو:،أخرىالأسبابمفوتنبثقعنهتتفزعالذيهو

به.جاءبماوالجهلى!ك!الرسولومخالفة

والهدىوالسعادة-وأنواعهأصنافهبكل-والخيرالصلاحأن:وبيانه

والشزوالفساد!تضنرو،رسولهوطاعةوعبادتهالثهتوحيدبسببتحصلإنما

غيرإلىالدعوةبسببتكونإنماوالضلالوالشقاء-وأشكالهصورهبكل-

فهوبهااغتزأوشبهةأنشأومن.بهجاءبماوالجهل!صالرسولومخالفةالثه

جهتين:إحدىمنأييإنما

الفسادمنالشبهةفيبماأو!ك!وو،الرسولبهجاءبماعلمهعدمأولاهما:

السيئة.والعاقبةوالمضرةوالفبحوالباطل

عنهفيعتاض!ر،الرسولبهجاءالذيبالحقيخناهعدموثائيتهما:

منفعةهوتغذهممااتباعهاأوالشبهةإيجادفيخطلنفسهويكون،بالباطل

عنها.مضزةدفغأولنفسه

شيءنفسهفيقاموقدإلا-اتباعأأوإنشاء-شبههفيوقعأحل!منفما

.(1)كلذمن

مجموعفانظر:تقرير،أتتمالقيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخذلكقرر(1)

،2ه-15/24)(294-24،287-14/22)(72،468!لا،12/140)الفتاوى

93،0245-24)(17/443-439،442-432)(27/91-90)(28/142-

الصواعق،(2/849)(132،139-1/131)المستقيمالصراطاقتضاء،(143

إغاثة،(469-2/468)المرسلةالصواعقمختصر،(135-2/515)المرسلة

.(1/951)اللهفان
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التمهيد

يحأتي:كماوهي،الأخرىالأسبابعنهتتفزعالجامعالمعئوهذا

الاثثته:أسبابأولأ-

1-الجهل:

رحاها.قطبفهو؟الأسباببقيةتعودوإليهوفساد،شزكلأصلوهو

الكتابفيالنافعبالحقجهلأيكونأنإما:-متعئقهباعتبار-والجهل

وإما،القبيحةوالعاقبةالفسادمنالشبهةفيبماجهلآيكونأنوإما،والسنة

نأئعقموبذلك،(1)الحقمنعلمهبماالعملعدمجهةمنجهلآيكونأن

فييخدلمقنآلتاييىؤين!:تعالىقولهعليهويدذ،جاهلفهوشبهةأنشأمنكل

فهذه،!9-8:لحجا9(دترسهمبيليغنليصجلعظفهتايت!يميرؤلاكمنيممهىمجقرؤلابغترآدله

ومع،والبدعالكفررؤوسمنالفملالإلىالدعاةحالفيهاالثهذكرالآية

منإليهيدعونفيماعندهمليس-عنهمالثهأخبركما-فهمدعاةكونهم

!ؤ!!يهيماتففونبةقؤآبهص:سبحانهوقال،(2)برهانولادليلولاعلمأىباطلهم

ليضل!ؤباآدترغليآقزئيمئينآطذقمن!:تعالىوقال،(3)9111:الأنعام9(بغيزمجتير

.!441:الأنعام9(لغترعقرلاس!آ

،(47.-1/469)السالكينمدارج،(45.-7/22،539)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(902)صالقرآنألفاظمفردات،(137-2/136)اللهفانإغاثة

.(12.-3/902)العظيمالقرآنتفسيرانظر:(2)

.(8/13)البيانجامعانظر:وضقها،الياءبفتح(اليضلون:تعالىقولهفيرئوقد(3)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيةش!لاأهلجم!نم

يقبفولكنالعباد،منينتزعهانتزاعأيقبفالعلملااللهإن":ى!ك!وقال

ف!ئلوا،جهالأ،رؤوسأالناساتخذعالمأيئيىلمإذاحتىالعلماء،بقبفررالعلم

الضلالسبب!هفجعل.(1)عليهمتفق"وأضلوافضلوا،عليمبغيرفأتوا

الجهل.هووالإضلال

فيهايربوفتنةلبستكمإذاأنتمكيف":(2)!مسعودبناللهعبدوقال

غترت:قيل2شيمنهاغترفإنشئة،الناسويتخذهاالكبير،ويهرمالصغير،

قزاؤكم،كثرتإذا":قال،؟الرحمنعبدأباياذلكيكونمتى:قالوا،"السنة

بعملالدنياوالئمستفقهاؤكم،وقفت،أمراؤكموكثرتأمناؤكم،وقفت

.(3)"الآخرة

منها:،أنواعوابتداعهاالشبهةإنشاءفيبصاحبهالموقعوالجهل

وبستته.ى!ك!الرسولبهجاءبماالجهل-1

الصحابةمقدمتهموفي-!صمحمدأتباععليهكانبماالجهل-2

الحق.من-!

عنه.والإعراضالآخرببعضهالجهلمعبهوالتم!كبعفالحقمعرفة-3

.(6732)رقم(9502-4/5802)ومسلم،(001)رقم(1/05)البخاريأخرجه(1)

منوأول،أسلممنسادس،الرحمنعبدأبوالهنلي،غافلبنمسعودبناللهعبد(2)

النبيولازمبعدها،والمشاهدبدرأوشهد،الهجرتينوهاجر،بمكةبالقرآنجهر

انظر:.(ـه32)سنةبالمدينةماتبالكثير،عنهوحذث،نعليهصاحبوكانمحه

.(236-4/233)الإصابة

فيشيبةأبيوابن،(07422)رقم(11/359)المصتففيالرزاقعبدأخرجه(3)

.(56371)رقم(7/524)المصتف
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ديس!متلا

ذلك:ومن،الشريعةفهمإلىالمؤديةبالأدواتالجهل-4

سقيمه.منالمنقولبصحيحالجهل-أ

والسنة.الكتاببهاجاءالتيباللغةالجهل-ب

منتستحقانمابغيرتفسيرهماجهةمن،ورسولهاللهبمرادالجهل-ص

التفسير)1(.

وإنشائها:الشتهوجودفيسببالجهلأنعلىتمت!ومقن

الزنادقةزعمالتيالآياتمنلعددذكرهسياقفيقالفقدأحمد،الإمام-1

.(2)!بعضآينقفبعضهمعناهيعرفلامنعندوكان...":-متناقضةأنها

لاأنواععلى...فافترقوا":قولهفيوذلك،(3)البخاريالإمام-2

حجةبلاجهلآبعضأبعضهمفأضليصخ،تقليدولاتضيرغيرمنأحصيها

.(4)"إسنادذكرأو

-12/114،115،308)(37/8)(137/4،450)الفتاوىمجموعانظر:(1)

(17/336)(38،515ه-16/246-245،384)(13/227،394)(930

.(132-1/131)المستقيمالصراطاقتضاء،(22/67)(19/94-93،99)

.(16)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

فيالمؤمنينأمير،اللهعبدأبو،البخاريالجعفيإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد(3)

آياتمنكان،شيخألفمنأكثرعنالحديثسمع،(ـه941)سنةولد،الحديث

صف،السنةفيإمامآ،والتعديلوالجرحوالرواةالعللوعلموالفقهالحفظفيالله

سنةتوفيوغيرها،الكبيروالتاريخ-اللهكتاببعدكتابأصحوهو-الصحيح

.(471-12/391)النبلاءأعلامسيرانظر:.(ـه256)

.(76)صالعبادأفعالخلق(4)
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دينفيالشبهابتداعإلىقادهجهلهأنعلىبهالتمثيليمكنقنأبرزومن

أبيبنالعزيزعبدعنهقالفقد،(1)الجهميةرأسصفوانبنالجهم:الله

منقطيغدولم،أساسبلاوبناء،معنىبلاصنعةجهمكلامإن":(2)سلمة

.(3)"العلمأهل

المتشابه:اتباع-2

آلدىتمو!:قولهفيوتعالىتباركالثهكتابفيالنمعليهجاءقدوهذا

زتغبرفتؤبهضفيآلدينف!قاؤأخرمتشمفتآقيهنف\تمهنمخكخثةاتفيمةآتكننبغليكآنرل

قال،المبتدعةورأس،المعطلةإمامخراسانأهلمنصفوانبنالجهمأتباعهم(1)

ابتدع،"عظيماشرازرع،...الجهميةرأسالمبتدعالضال":الذهبيالإمامعف

فعله،علىمجبورالعبدأنوزعم،الصفاتجميعاللهعنونفى،القرآنبخلقالقول

وأنكر،أهلهفيهيتفاضلولاينقصولايزيدلاوأنه،فقطالمعرفةهوالإيمانوأن

،(1/86)والنحلالمللانظر:.والميزانوالصراطالقبركعذابالآخرةأمورمنكثيرا

إلىتنتسبمعاصرةنرق،(1/426)الاعتدالميزان،(2/354)الفتاوىمجموع

بعدها.وما(2/985)الإسلام

،الأعلامأحد،الفقيه،اللهعبدأبو،الماجشونسلمةأبيبناللهعبدبنالزيزعبد(2)

.(588-2/587)التهذيبتهذيبانظر:.(ـه461)سنةتوفي،ستةصاحبتنرهأ،كان

الجهم:عنالبلخيسليمانبنخلفمعاذأبووقال.(32)صالعبادأفعالخلق(3)

أصولشرحفياللالكائيأخرجهوقد."العلملأهلمجالسةولاعلملهيكنلم"

حاتم،أبيابنعنمعققأ.(635-634)رقم(3/038)والجماعةالسنةأهلاعتقاد

الكتبدار:ط-(139)صالإسلاميةالجيوشاجتماعفيالقيمابنالإماموذكره

الردكتابهفيأنهحجرابنالحافظذكركما،"عنهصحيحوهذا":وقال-العلمية

.(13/534)الباريفتح،الجهميةعلى
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ديس!متلا

الكريمةالآيةفنضت،17:عمرانآد9(لهآيىيلإءؤآتقاآدفتتزآتيغديمنمالهتثتةقامتتبعون

وعلاماتهم.صفاتهمأبرزمنذلكوأن،المتشابهيتبعونالشبهأهلأنعلى

،عديدةصورلهواتباعهاالشبهإيجادإلىيؤديالذيالمتشابهواتباع

.(1)-الثهشاءإن-البحثهذافيذكرهاسيأتي

منها:،أنواعالشبهابتداغاتباجمهبسببيحصلالذيوالمتشابه

ظاهر.وهو،والحديثالقرآنفيالمتشابه-1

لأحدمحتملمشتبهبقوليستدذبأن؟العلمأهلكلامفيالمتشابه-2

الآخر)2(.كلامهمنهر!فيماإلىالنظردونبعدهمفمنالصحابةمنالأئمة

فيهاماويكونمتعذدة،معانيتحتملمشتبهةوألفاظأقوالابتداع-3

وباطل،بحقتناولهايوجب،اللفظفيوالإجمال،المعنىفيالاشتباهمن

.(3)الحقمنفيهاماويلتبسفيشتبه

:الهوىاتباع-3

فهوشبهةابتدعمنفإنوابتداعها،الشبهوجودأسبابأعظممنوهو

قإبئ!:تعالىقالعلم،غيرمنوهواهاووخدهاوذوقهانفسهمحبةيتبعإنما

وأمزهالحقائبعولو،15.القصص:9(هتمآقؤ%تتيعولتآلهقاقآغلتملكلؤلجمتضجيبوأ

تقتدوأ(ئطيعؤه!ؤإن:تعالىقال،واهتدىبالحكمةنطقوفعلأقولأنفسهعلى

.451:لنورا9

.(185)ع:رظنا(1)

.(129-128)صالجهميةعلىالردانظرة(2)

.(929-3/925)المرسلةالصواعقانظر:(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

اق!ف!:سبحانهيقول،تعالىالثهكتابفيعليهالنمقجاءالسببوهذا

فوصفهم،17:عمرانآل9(لهآويلإءؤآتتغاآلفتتزآتيقآةيمتهلهتثنةقاقمتبعونزلغفلؤبهضفيآلذين

،(1)(الباطلإلىعنهوانحرافأالحقعنوميلأضلالأ:)أيزيغأقلوبهمفيبأنالله

المتشابهالكلاممنكلمةأالجهمي:يعنيأ...فادعى!أحمد:الإمامقال

.(2)!تأويلهافيالفتنةويبتغيتنزيلهفيئفجدأنأرادمنبهايحتبئ

عليهم:والتلبيسالناسخديعة-4

منها:صور،عدةتحتهوتندرج

فإذا"أحمد:الإماميقولدئه،المعظمونهمأنهمالنامقالباطليأهليإيهام-أ

يعودإنماأنهميعلمولا،دثهتعظيمأالناسأشذمنأنهميظنقولهمالجاهلسمع

.(2)"الثهفيفريةإلاقولهميقولونلاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهم

الإماميقولوفهومهم،عقولهمتبلغهالاالتيبالشبهالناسمغالطة-ب

وهذه،الجهميقولإلىبهيميلماذلكمنالجاهلنفسفيفيقع"أحمد:

لهم.وأظهروا..":(3)الدارميويقول،(2)"المغاليطمنالجهميمنالمسألة

.(1/346)كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير،(3/176)البيانجامعانظر:(1)

.(22)رعوالجهميةالزنادقةعلالرد(2)

الحافظالعلامةالإمامسعيد،أبو،الدارميالتميميخالدبنسعيدبنعثمان(3)

أهلوفاق،الحديثطلبفيالأقاليموطؤفبيسير،المائتينقبلولدالناقد،

توفي،والأدبوالفقهالحديثفيإمامآبالفاظرةبصيرأبالسنةتهجآوكان،زمانه

.(326-13/931)السير:انظر.(ـه028)سنة
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،(1)"الإسلامأهلبهايغالطون،الكلاممنوعمايات،المسائلمنأغلوطات

يفتنوكمأنوأولادكموأهليكمأنفسكمعلىالقومهؤلاءفاحذروا":أيضأوقال

.(2)"جفالكمعلىتشتبهالتيوالأضاليلبالمغاليطصدوركميكفرواأو

كط،والبصيرةالعلمأهلالفقهاءمغالطةمحاولةإلىالأمربهموصلبل

الجه!زأصولمنكبيرأصلاللهأسماءفياذعواالذيفهذا":الدارميقال

والسفهاء،الأغماربهاغالطوا،ضلالتهمبهاوأشسموا،يمخنهمعليهابنواالتي

مذاهب!منغلطفيالسفهاءكانولئنالفقهاء،بهايغالطونأنهميرونوهم

.(3)"يقينلعلىمنهمالفقهاءإن

معتقداخهم:أوبديانتهمأووالكفرالضلالبأهلالمسلمينتأثر-5

المنحرلهطوعلومهمالكفرأهلبمعتقداتالمسلمينمنفئامتأثرفقد

المسلمين،بينوبثوهافاعتقدوها،نفوسهمفيالشتهنشأةإلىذلكفأدى،الفاسدة

منها:صور،عدةلذلكوكان

فيه،رغبةالإسلامفيدخلواالباطلةالدياناتأهلمنطوائفأن-أ

ولا،وتفاصيلهحقيقتهمنمعرفتهعليهميجبفيماجهدهميبذلوالملكنهم

السابقة،دياناتهمفييعتنقونهاكانواالتيوالأفكارالمعتقداتجميعمنتخلصوا

الإسلامفهمأرادواهؤلاءإنثممنها،ورواسبشوائبعندهمبقيتبل

إدخالإلىذلكفأدىوالأفكار،المعتقداتتلكمننفوسهمفيمابحسب

.(22)صالجهميةعلىالرد(1)

.(135)ررعالسابقالمصدر(2)

.(661-1/651)المريسيعلىالدارمينقض(3)
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.(1)بينهموإثارتهاالشبهاتنشأةوإلى،المسلمينعلىباطلةوأفكار،فاسدةعلوم

ومخالطتهم،المتعددةالأخرىالأديانلأهلالمسلمينمجاورة-ب

الواجبأنمع،وآرائهموأفكارهملأقوالهموسماعهمبهم،واحتكاكهم،إياهم

وأدى.إليهمالانبساطمنوالحذر،آرائهمومجانبةعقدئا،مفاصلتهمهو

بهالأخذثمومن،بعضهأوكلهإماأولئكعليهبماالإعجابإلىذلك

.(2)المسلمينبينونشرهواعتقاده

لأهل-بصيرةولاعندهعلملاممن-بعفالمسلمينمجادلة-ب

أهليبثهبماالمسلمينأولئكتأثرإلىإما:يؤديمما،الباطلةالديانات

!اما،المسلمينبينإياهانشرهمثمومن،ومعتقداتوشكوكشبهمنالباطل

دعوتهمثم،مبتدعةسبلإلى-بعدهاأوالمجادلةأثناءفي-انحرافهمإلى

بدعهملنشرالمبطلينلأولئكالبابفتحإلىوإماإليها،المسلمينمنغيرهم

.(3)والمجادلةالمناظرةستارتحتالمسلمينبينوضلالهم

/15)(21-4/02)الفتاوىمجموع،(122-012)صالفرقبينالفرقانظر:(1)

الجماعةلزوموجوب،(1/13،15)الإسلاميةالمذاهبتاريخ،(015-155

.(135)عالتفرقوترك

-12/035)(67،69-01/66)(6/15)(22-5/02)الفتاوىمجموعانظر:(2)

351)(27/464-460).

الفتاوىمجموع،(19-1/17)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحانظر:(3)

(5/20،22)(6/51)(15/152-151)(25/129-130).
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التمهيد

الروم(3)والصابئينوالفرس(2)المجوسمن(1)الفلاسفةكتبترجمة-د

فيذروتها-الأمةهذهفي-هذهالترجمةحركةبلغتوقدالهنود،والمضكين

إلىاستجلبالقديمةبالعلومشغفلمافإنه،المأمونالعباسيالخليفةعهد

يعملمنوأقام،وغيرهموالهندالرومكتبمنكثيزاشيئاالمسلمينبلاد

الرياضيةالعلومكتبإلىإضافة-الكتبتلكضمنمنوكانتعريبها،على

(1

(2

(3

ومنهم،الصانعوأنكرواالعالمبقدمقالواالذينفمنهم،الإسلامقبلكانتطوائف

،والمصنوعالصاخبقدموقالوامعهقديمصنعهأنزعمواولكنهمقديمبصاخأترواالذين

والناروالماءالأرضهيالتيالأربعةوالعناصرالأربعالطبائعبقدمقالواالذينومنهم

وزعموامعهاوالكواكبالأفلاكوقدمالأربعةهذهبقدمقالواالذينومنهموالهواء،

التفصيل.فيولاالجملةفيلاوالفسادالكونتقبللاوأنهاخامسةطبيعةالفلكأن

.(346)ىعالفرقبينالفرقانظر:

أزليين،قديمينيكوناأنيجوزلاالأصلينأنوزعموا،(والظلمة)النور:أصلينأثبتوا

حدثتالنورأمنحدوثها:سببفياختلافلهمثم،محدثةوالظلمةأزليالنوربل

والنحلالمللانظر:.وزردشتية،وزروانيةكيومرثية،:نرقوهمآخر،شيءمنأم

(1/342-232).

للروحانيين،التعصبعلىمذهبهممدار،الإسلامقبلكانتالتيالنحلمننحلةأهل

إلىوأحكامهوأوامرهطاعتهومعرفةتعالىاللهمعرفةفينحتاجإنا:تقولكانت

يتطرقلملماثمجسمانيا،لاروحانيايكونأنيجبالمتوسطذلكلكن،متوسط

بذواتهاعنهاوالتلقيبأعيانهاإليهاوالتقربالبحتةالروحانياتعلىالاقتصارللصابئة

والفرسالنبطفصابئة،الثوابتوبعضالسبعالسياراتوهيهياكلهاإلىجماعةفزعت

/1)والنحلالمللانظر:.الثوابتمفزعهاالهندوصابئة،السياراتمفزعهاوالروم

.(-ه2/4)(230-231
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علىالمسلمينمنطوائففأقبل،والمنطقالفلسفةكتب-ونحوهاوالطبيعية

الأمصار،بعامةكتبهمواشتهرت،الناسفيالفلاسفةمذاهبفانتشرتدراستها،

والمحنةالبلاءمنيوصفلاماالفلاسفةعلوممنوأهلهالإسلامعلىوانجر

.(1)البدعأهلضلالبالفلسفةوعظم،الدينفي

والر!4الشكولدقاع،عليهالقضاءفيوالرغبة،وأهلهالإسلاممحارية-6

المسلمين:قلوبفيوالكفروالضلال

ويصؤر،الإسلامأهلبينووجودهاالشبهنشأةأسبابأهممنوهذا

يدعو!راللهرسوليزل"فلم:فيقولتصويرأبلغالدارميالإمامذلك

أذاهممننالهلمامحتملاوجهرا،سراوكلامهكتابه!الىاللهإلىالناس

العربوجوهفضرب،نصرهعليهوأنزلوأعزهالثهأظهرهحتى،عليهصابرا

واستقامواوكرها،طوعاالإسلامودخلواودانوا،ذلواحتىبالسيوفوالعجم

فيمائظهرأنبالإسلاممتعوذمنافقولاكافريجترئلا،وفاتهوبعدحياته

كانوابل،الافتضاحمنوتخؤفآالسيفمنقزقأالنبوةوإنكارالكفرمننفسه

وزماناالدهر.مندهرا،رغمعلىفيهمويعيشونبغئم،المسلمينمعيتقفبون

الآنكانحتى،مدحورينأذلةمقموعينذلكبعديزالوالمثم،...الزمانمن

فشذ،الضلالدعاةالبدعإلىودعاوقبفالعلماءالفقهاءقلتحيثبآخرة

،العراقوأنباطوالنصارىاليهودأبناءمنالإسلامفيمتعؤذكلطمعذلك

،(266-9/265)(22-5/20)(21-4/52)(85-2/84)الفتاوىمجموعانظر:(1)

شرح،(15-1/41)الإسلاميةالمذاهبتاريخ،(357والاعتبار)2/المواعظ

الفرقتاريخ،(65-1/64)-المحققمقدمة-والجماعةالسنةأهلاعتقادأصول

.(4)صللغرابيالإسلامية
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والإكرامالجلالذيوتعطيلالإسلامهدمفيفخذوا،للكلامفرصةووجدوا

وأحسوا،فرصتهموجدواإذ،وحيهوإبطالرسلهوتكذيبصفاتهوإنكار

بدعوتهمإماماللناسالكفرعندهافنصبوا،قلةالعلماءومنجهلاالرعاعمن

بهايغالطونالكلاممنوعماياتالمسائلمنأغلوطاتلهموأظهروا،إليه

ويشككوهمأمرهمعليهمويلئسواالشكقلوبهمفيليوقعوا؟الإسلامأهل

.(1)"خالقهمفي

كفرهمإظهارمنيتمكنواولم،الإسلامأهلصفوفبيناندشوافهؤلاء

نفوسهمدخيلةوانكشافأمرهمافتضاحمنخوفأ؟صراحةالدينوزذعلانية

وأخفوا،الشبهببثوالمكرالحيلةإلىفلجؤواذلك،بسببللقتلوتعرضهم

العسل،فيالسمودشوابها،إيمانهموعدموالسنةالكتابنصوصتكذيبهم

الكفرتهمةعنهمويدفعالناسعلىيشتبهماوالمسائلالأقوالمنوأظهروا

.(2)القتللهميوجبولا

(1)

(2)

.(22-21)عالجهميةالردعلى

الفرقبينالفرق،(26-24)صوالبدعالأهواءأهلعلوالردالتنبيهانظر:

الفصل،(18،236-1/17)والنحلالمللبعدها(،وما293بعدها،وما284)ص

المسلميننرقاعتقادات،(274-2/273)(1/229)والنحلوالأهواءالمللفي

،429-4/428)الفتاوىمجموع،(1/18)السنةمنهاج،(412)صوالمشركين

،39ه-17/393)(16/1517-44)(13/264-262)(51/69)(518

والاعتبارالمواعظ،(35/184)(28/435-434)(27/161-162)(449-445

بينالفرقتحقيقمقدمة،(27)عللغرابيالإسلاميةالفرقتاريخ،(2/362)

مقالاتتحقيقمقدمة،(ه-4)عالحميدعبدالدينمحيمحمدللأستاذالفرق

.(17-51)صالإسلاميين
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ولكنبشيء،يؤمنونلاأنهمللناستبينذلكفعند"أحمد:الإمامقال

.(1)"العلانيةفييقزونبماالشنعةأنفسهمعنيدفعون

ينطقكلهوالقرآن،كفرهمواضحمنأيضا...وهذا":الدارميوقال

ويغالطونيكابرونولكن،بعضهمأوذلكيعلمونوهم،عليهمبالرد

أنهمغير،القرآنمنأنقفلدعواهمحجةمنليسأنهعلمواوقدالضعفاء،

أنفسهمعندوهم،والفضيحةالقتلمخافةسبيلاالأصلرفعإلىيجدونلا

ذلكوسمعناكبرائهمبعفررناظرناقد،جاحدوننفسهفيهبهاللهوصفبما

.(2)!ار!فممنصوصأمنهم

رجل،الجهميةهؤلاءمنكان":قال(3)الزهرانيالربيعأبيعنوروى

،!طالبأبيبنعليحبالترقفوانتحالرأيهمنيظهرالذيوكان

دينإلىترجعونلاأنكمعلمتقد:مذهبهويعرفيخالطهممنرجلفقال

علي؟،حبالترقفوانتحالعلىحملكمالذيفما،تعتقدونهولاالإسلام

وقد،والزندقةبالكفررمينانعتقدهالذيرأيناأظهرناإنإتا،أصدقكإذأ:قال

ويعتقدونشاءوابمنيقعونثم،ويظهرونهعليحبينتحلونأقوامأوجدنا

لمذهبنانرفلم،الترففوالتشيعإلىبذلكفنسبواشاءوا،ماويقولونشاءواما

ونقعشئناماونعتقدشئنامانقولثمالرجلهذاحبانتحالمنألطفأمرا

.(12)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(24)عالجهمية)2(الردعل

الحافظالإمام،الربيعأبو،البصريالزهرانيالعتكيالأزديداود،بنسليمانهو:(3)

والذهليكأحمدالأئمةعنهوحذثبه،الاحتجاجعلىأجمعواالكبير،المحدثالمقرئ

.(677-51/676)النبلاءأعلامسيرانظر:.(ـه423)سنةتوفي،ومسلموالبخاري
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كفار،زنادقةيقالأنمنإليناأحبشيعةأورافضةلنايقالفلأنشئنا،بمن

.(1)"بهمنقعممنغيرهمنحالاأحسنعندناعليومما

الفئبه:اتباعأسبابثانيآ-

:(البصيرةوقلةالعلم)ضعفالجهل-1

لهخترآدتهفىمحدلممنآلآلمىوين!:تعالىقالوأقواها،لأسباباأهموهذا

الشسهأنعلىينضونالأئمةفإنولذا،13:جحلا9(قيديرلثتيبهز!لعئرؤيتبع

أهلمنليسومنالغفلةوأهلوالضعفاءالخفالويئبعهابهاينخدعإنما

.(2)والبصيرةالعلم

:-شبهةمنعارضبىبأولقلبهفيالشكينقدحعمن-(3)القيمابنويقول

فيهقدحتشبهةأدنىقلبهعلوردتإذابصيرتهوقلةعلمهلضعفهذا"

منجيشانيتواردهوالقلب،...العلمفيالراسخبخلاف،والريبالشك

.(12ه-122)صنفسهالمصدروانظر:.(072-602)صالجهميةعلىالرد(1)

الرد،(061،011)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد:-المثالسبيلعل-انظر(2)

،166/1)المريسيعلىنقفالدارمي،(135،203،207)عالجهميةعلى

255،345).

ولد،الدينشمسالعلامةالإمام،القيمابن،الزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمد(3)

علمسيمالامتعددةعلومفيوبرعبالعلمواشتغلالحديثوسمع،(ـه691)سنة

مؤلفاته:من،ماتأنإلىتيميةابنالإسلامشيخولازم،والأصلينوالحديثالتفسير

.(ـه175)سنةتوفيوغيرها،الشافيةالكافيةونظماللهفان!اغاثةالسالكينمدارج

.(23-ه41/234)والنهايةالبداية:انظر
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إليهاصغاقلبفأيما،الباطلشبهاتوجيشالغيشهواتجيش:الباطل

أشربفإنبموجبها،وجوارحهلسانهفينضحبها،وامتلأتشزبهاإليهاوركن

فيظن،والإيراداتوالشبهاتالشكوكلسانهعلىتفجرتالباطلشبهات

.(1)"ويقينهعلمهعدممنذلكوإنما،علمهلسعةذلكأنالجاهل

علىواثشمالها،وخداعوتمويهواثشباه،التباسمنالشبهةفيما-2

بعفالحق:

فيكون،بالباطلللحقواشتباة،بالحقللباطلتشبيهفيهاالشبهةفإن

كثيرإليهافينظر،والبصيرةالعلمأهلمنيكنلملمنواضحغيرفيهاالأمر

شيخيقولصحتها)2(،فيعتقدالحقلباسمنهت!بلأماويرىالناسمن

نأمنلابدبلالمحف،الباطلالناسعلىيشتبهلا":تيميةابنالإسلام

.(3)"الحقمنبشيءيشاب

بأهلها:الظنلاحسانلهاوالركونالشبهةالىالاصغاء-3

الأدلةجاءتولذلك،لذلكوالمقذمةواتباعهابالشبهةالتأثرمفتاحوهذا

مجالسةمنالاكيدالشديدالتحذيرعلىمتضافرةوالأثروالسنةالكتابمن

فيوروعةدهشةلهالباطلفإن"لهم؟والإصغاءإليهموالركونالباطلأهل

فلا،والأناةالعلمعبدهمنيحبوالله،عقبيهعلىزدالقلبلهثبتفإذا،أوله

.(041)صالسعادةدارمفتاح(1)

.(140)ع)2(انظر:المصدرالسابق

.(8/37)الفتاوىمجموع(3)
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ديس!متلا

قبلمنبأمريعجلولا،عليهوردماويستيقنيعلمحتىيثبتبل،يعجل

.(1)"استحكامه

ابنالإسلامشيخشيخهمنالنفععظيمةنصيحةهناالقيمابنوذكر

إيرادأعليهأوردجعلتوقد-!الإسلامشيخليوقال":فقال،تيمية

فلافيتشربهاالسفنجةمثلوالشبهاتللإيراداتقلبكتجعللا:-إيرادبعد

ولابظاهرهاالشبهاتتمرالمصمتةكالزجاجةاجعلهولكنبها،إلاينضح

كلقلبكأشربتفإذاوإلا،بصلابتهويدفعهابصفائهفيراهافيها،تستقز

انتفعتأنيأعلمفما.-قالكماأو-للشبهاتمقزأصارعليهاتمرشبهة

.(2)"بذلككانتفاعيالشبهاتدفعفيبوصية

:(الشبهأسباب)فيذكرهاسبقالتيالأسباب-4

:الشبهاتاتباعأسبابمنفإن

الشبهةصاحببهيؤيدأنيمكنعغافيهللبحثالمتشابهاتباع-أ

والفتنةوالريبالشكبهيوقعأو،السنةأهلمنخصومهبهيواجهأو،بدعته

.الناسقلوبفي

نصرةمنذلكيشملهبماحظوظها،وراءوالسيالنفسهوىاتباع-ب

العالمبمظهرنفسهوإظهاروالعناد،والمكابرة،بالباطلشيخهأومذهبهأونفسه

ذلك.لهتحققالتيالشبهفيتبع،للحقالمحبأو

.(421عر)السعادةدارمفتاح(1)

.(140)ع)2(المصدرالسابق
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجس!نم

والفلال،الكفرأهلعنمتلفىباطلفكيرأوفاسدةعقيد؟قبول-ب

باطلهبهاينشرشبهةكليتبعثم،أصولهعليهويبنيدينههوذلكفيجعل

بدعته.بهاويقؤي

الشتهيتبعونأهلهافإنوالمكر،بالخديعةوأهلهالإسلاممحاربة-د

وتقويتها.لنشرهاجهودهمويبذلونالمبثوثة

وقبولهااتباعهاوأسبابوابتداعها،ونشأتهاالشبهوجودأسبابوبمعرفة

أصنافأربعةفيإجمالهمويمكنوأصحابها،الشبهأهلئعزفبها،والتأثر

هي:رئيسة

بصيرتهم.وقلةعلمهملضعفيتبعونهاأوالشبهينشئونالذينالخقال-1

وأالشبهاتيبتدعونالذينوالأهواءالبدعأهلمنالضلالدعاة-2

قولهم.لحقيقةإخفاكأأولخصومهممواجهةأولمذهبهمتقويةيتبعونها

يبتدعونالذينوالزنادقةالمنافقينمنالقتلمنالمتعؤذونالكفرأهل-3

الشكوبث!الحادهمكفرهموإخفاءوأهلهالإسلاملمحاربةيتبعونهاأوالشبه

نبيهم.سنةعنإضلالهمأودينهمعنوإخراجهمالمسلمينفيوالفتخة

يبتدعونثم-كالمستشرقين-والمعرفةالعلميظهرممنالكفرأهل-4

دينهم.فيوتشكيكهمأهلهإضلالأوالإسلاملتشويهيتبعونهاأوشبهأ
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ديم!متلا

السالثالمطلب

والسنةالكتابمنالشتهنقضمشروعية

والإجماعوالأثر

الذيالإسلامعنوعدول،المستقيمالصراطعنخروجفيهاالشته

أصنافلكلالجامعةالكاملةالتاقةالشريعةعنورغبة،لعبادهالثهارتضاه

وتسلييموقبوليانقيادوعدئم"!رر،الرسولبهجاءلماومعارضة،والهدىالخير

وإجماعهم.المسلمينجماعةعنوشذوذ،والسنةالكتابفيالثابتللحق

مشروعيةعلوالإجماعوالأثروالسنةالكتابمنمتواترةالأدلةجاءتوقد

.والقرباتالواجباتأعظممنوأنه،الدينفيذلكوأهمية!ابطالها،نقفالشبه

ذلك:منشيءذكريأتيوفيما

الاثثبه)1(:نقضمشروعيةعلىوالهمصنةالكتابأدلة-أ

بالكتابالاعتصامووجوبورسولهاللهبطاعةالأمرنصوص-1

والسنة:

لهإنمبئآلأقيؤأفىلىآلرشولؤآلهيعوأآلئةآظيعو(آشنوأأثذينتآئها!:تعالىقوله:ومنها

تأولين(ؤآخس!خئرلكذلأخرآوآلؤيربآدتؤتؤمنونانبه!نموآلرس!وليالىآدترقردوةكلثئفيتترغتم

علىبعمومهاتدلعامةأدلة:قسمانالأدلةهذهأنإلىههناالتنبيهيحسنلعله(1)

صراحة،ذلكعلىتدذوأدلة،الأولىالأربعةالأدلةوهي،نقفالشبهمشروعية

.والسادسالخامسالدليلانعليهاشتملماوهي
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحم!نم

ؤأ!!:وقوله،0311:عمرانآل9(تجييعالتر1تحئليؤأصحثوأ!:وقوله،159النساء:9

.1153:الأنعام9(قآتبثوةم!تعيماعحزطىقدا

بعديعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاء،علىتركتكمقد!:ى!"وقوله

سنتيمنعرفتمبمافعليكمكثيرا،اختلافأفسيرىمنكمييشمن،هالكإلا

.(1)"بالنواجذعليهاغضوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسنة

باعتقاديكونانوالسنةبالكتابوالاعتصامورسولهالثهطاعةأنفكما

كذلكيكونانفإنهما؟إليهوالدعوةبهوالتمسكوالسنةالكتابفيالذيالحق

أقؤ!ننؤتقذتعثتايئ!:تعالىقالكما،وزيفهوهائهوبيانودحرهالباطلبرذ

.!63:النحل9(لطعوتآوآتجتطبواآلتة1غبدوأف!؟زممولا

وأسبابها:الفرقةعنوالنهيالجماعةبلزومالأمرنصوص-2

،1103:عمرانآل9(تقزقوأؤلاجييعا(دئربجئليؤأ!جثوأ!:تعالىقوله:ومنها

تتبعو(!ؤلا:وقوله،(2)بالجماعةوالمفسرينالسلفمنجمعف!رهافقد

وقينوأصيهئمقرقوأآلدلينإن!:وقوله،!153:الأنعام9سبيله!عنبكتمقعزقآلشل

.!951:الأنعام9(يثئ:نينشتمتهتم!ع!صثب

الصحيحةالسلسلةفيالألبافيوصححه.(43)رقم(1/31)ماجهابنأخرجه(1)

.(937)برقم(2/648-647)

،(4/159)للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع،(31-4/30)البيانجامعانظر:(2)

.(1/389)كثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير
http://www.al-maktabeh.com



ديس!متلا

بحبلتعتصمواوأن"منها:فذكر"ثلاثألكميرضىالثهإن"!ر:وقوله

مسلم:امرقيقلبعليهنيغللاثلاث":وقوله.(1)"تفرقواولاجميعأالثه

.(2)"جماعتهمولزوم،المسلمينلأئمةوالنصح،لثهعالعملإخلا

للحقومخالفة،المسلمينجماعةعنخروجفيهواتباعهاالشبهوإحداث

ولصفوفللدينوتفريق،الجماعةعليهوكانت!كضىمحمدبهجاءالذي

الفرقةبهئحاربماأعظممنوإبطالهانقفالشبهةفإنولذا،؟المسلمين

عليها.ويحافظالجماعةإلىالمسلمينيعيدماأهمومنوأهلها،

ومنمنهاوالتحذيرالبدعةعنوالنهي،السنةبلزومعالأمرنصو-3

أهلها:

(%خذازيهبيتار؟ؤلايئثتركضنيخاقفتغتلغتلأءزيهيقآةتزجؤأنققج!:تعالىقوله:ومنها

غداب(ؤيصحيتهتميتتةتصحيتهئم1نآتي؟ءعنتحايفونآثدينققخذر!:وقوله،0111:الكهف9

.ووصصصءر" في!نهرعواحتئغنهمف!قيضةاتتتافيتحوضو!آتلينزآيتتق!دا!:وقوله،!63:رونلا9(ز!آ

،168:الأنعام9(آلظيينآتقؤيرخئر!ذلآلهعدتقعذقلآآلمثتتظنكئت!ينطيلاقاغيز؟حصلىيمثي

بهايكفئألتعةاتئئحمغئم،داآناتكتبفيغليئحئمترلوقذ!:الأخرىالآيةوفي

ألمئفقينجاجآلئةقثئهرلمقإذاغتر؟ءجإئكزحديزفي(و!وخيحىمعهضفلآتفعدو(تهاويشتهز9

.(5171)رقم(3/0134)مسلمأخرجه(1)

ماجهابنأخرجهمامنها:،مختلفةبألفاظالصحابةمنعددطريقمنوردحديث(2)

صحيحفيالألبانيوصححه،!مطعمبنجبيرعن(230)رقم(1/84)شهفي

.(4-ه1/44)ماجهابنسنن
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

الأهواءبأهلالسلفمنطائفةفسرهمافقد0114الناء:9(جميعاجهتتمفيؤآتبهوين

.(1)لخصوماتوا

،(2)عليهمتفق"رذفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمن"!و:وقوله

من":وقوله،(3)"رذفهوأمرناعليهليسعملأعملمن!:لمسلمروايةوفي

.(4)!منيفليسسنتيعنرغب

يشرعهلمماوابتداع!ه،النبيسنةعنخروجواتباعهاالشبهفإحداث

الأخذوعدمبعف،دونالرسولبهجاءماببعضإيمانوفيها،ورسولهالله

بهيكونماأعظمفمن،لهالكاملوالانقيادوالتسليمالإذعانوعدم،كفهبه

وأمرمنهاوالتحذيرالشبهتلكنقضوأهلها:البدعةمنوالحذرالسنةلزوم

أهلها.وعنعنهابالإعراضالناس

المنكر:عنوالنهيبالمعروفالأمرنصو!-4

ؤتئهؤ!ىيآئمغروتتأعىونللئاسررأخيىجت\تةخثركنتتم!:تعالىقوله:ومنها

تغضئمؤآئمؤيحتنتؤأتمؤيمؤن!:وقوله،111.:عمرانآل9(بألتعؤتؤينو!آتمنحيرغين

.171:التوبة9(آتمنكرعقويتهؤنبآتمغرومنىتأسىوئنجقمقآؤ،يخآء

.(2/431)بطةلابنالإبانة،(7/229)(5/330)البيانجامعانظر:(1)

/3)ومسلم،"فيهليسما".وعنده(5255)رقم(2/959)البخاريأخرجه(2)

.(1718)رقم(1343

.(2/753)بهمجزومامعلقاالبخاريوأخرجه،(4134-3/4313)مسلمصحيح(3)

.(1041)رقم(2/0021)ومسلم،(4776)رقم(5/1949)البخاريأخرجه(4)

http://www.al-maktabeh.com



ديم!متلا

فبلسانه،يستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرأمنكمرأىمن"!س:وقوله

بعثهنئيمنما":وقوله،(1)"الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلممابى

بسنفيأخذونوأصحابحوارلون)2(أمتهمنلهكانإلاقبليأمهفيالله

يفعلونمالايقولون(3)خلوفبعدهممنتخلفإنهاثم،بأمرهويقتدون

بلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهجاهدهمفمن،يأمرونمالاويفعلون

الإيمانمنذلكوراءوليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهو

.(4)"خردلحبة

ومخالفتهوضررهقبحهاستقزالذيالمنكرمنواتباعهاالشبهوإحداث

لأهلوحمايةمنهوتحذيرالمنكرعننهيوإبطالهافنقضها،والسنةللكتاب

الكتابباتباعأمرلأنه؟بالمعروفأمرنفسهالوقتفيوهومنه،الإسلام

السائل:سؤالوأما!:تيميةابنالإسلامشيخقال.الجماعةولزوموالسنة

هؤلاء،فيذلكيجب،فنعم.؟وردعهمزجرهمالأمروليعلىيجبهل

الذيالمنكرمنذلكفإن؟والسنةالكتابتخالفمقالةأظهرمنكلوفي

.(5)"عنهبالنهياللهأمر

.(94)رقم(1/69)مسلمأخرجه(1)

.(2/28)للنوويمسلمصحيحشرحانظر:.وأصفياؤهمالأنبياءخلصاءهم(2)

السابق.:انظربشز.الخالفوهو،()خففجمع(3)

.(55)رقم(7.-1/69)مسلمأخرجه(4)

.(21/644)الفتاوىمجموع(5)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلحم!نم

وأنبيائه:اللهرسلوظاعفمننقفالشبه-5

(آلطعوتؤآتجتيبىأآلتة1غبدوأتمهمفرلممولاأقؤ!تنيئتقثتاؤتقذ!:تعالىقال

:!وقال،139:الخل9(فيهتختيفونآلدىقهمل!تين!:سبحانهوقال،!36:النحل9

.5211:النحل9(آخم!ن!لفبآوحدتهرؤتس!تحلآوآئمؤعظؤبآلحكؤرثكل!يبيليإذآخ!

بالإنكارقائمينكانواوجدهمأممهممعالرسلأحوالتأملومن!

منعلىبالإنكاربهمآمنمنوأوصوا،تعالىاللهلقواحتىالقيامأشدعليهم

.(1)"خالفهم

والباطل:الكفرأهلشبهنقضمناللهرسلبهقامماأمثلةومن

قاقؤيي!ينلديئكقروأ1آتضلأ!ققال:قومهمعالصتلأنوحقصةفيتعالىقوله

غلئنالكتمنرتمتوماآلرأئي32تاآرازفالهئمآلديهنىإلأ!غ!ئآنرتنثؤقاقثلناب!ثصرالأانرلث

منرخمةالهتىوزبئشنتئتؤعليإنكنمثآزءئئمتقؤرقال!بهدييئتظئنهتمتلففحليمن

\تجيقىلاإققالخهمت!تشآ!ؤتقؤرلأقابهرهونألهلرككموهاوأشصلخئكزقعخيتعنلاو

ؤيخقؤر!مخهلوئآزل!قؤئاؤليهفتيتجتمفقفوأإتفماشئوأةألدينيظايىهـرآتأومآلأآدنرإ

آئغئمبآغقمؤلأآلئهخرآبمةمجندىتتمآلهؤلؤلأ!تذ!رونآئ!صهتمقغإنيمنألئعتضطرلقمن

آنفسهتمفىيماآغلئمألتةآلب!ختزائؤيتهئمثنآغئنكغترديىىلقؤليئآلهؤلؤلأمقثإيئآقؤلولأ

!غتتيدتآإنيماقآيتاجدنتاتر!أقبخدتتتاقذيخنوعلوأقا!طايينآثينبراإإيئ

آزدتإقنضى"تنقعكاؤلا!بمغجزلينآنتصوفآثتاآدئه(نبليتأنيكمللمتضاقا!لضنهدقينأين

آقزلةتقولوئآش!*تزجعوتر)ئليزتبهتمممؤيغيرلهيهئمآنييريدألته"إنكأنثكئمآلصحآن

.!53-72:هود9(مخيركونيمقا*ترىوآن!اخريرقغلي8،فتزتهلمنيقل

.(3/231)السالكينمدارج(1)
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ديس!متلا

زيبرءفيإنرجمتمخآخآلذىإلىترآلنم!:الظالمالملكمعا!علأإبراهيمقصةوفي

قاذءائزلخمؤ9يمتأ!خيءأتأقاليخيءؤيمي!تآلذ!رقئإنرهمقالإدآفمقثآدتابراتمنماةآن

آنقؤتمتهدى!ؤآفه"كمرآلدىقبفتآفغيربينبهاقألهئآفخثيقييمنسيئ!فآبيآيئألتةصقإ

.8521:لبقرةا9(لظابينآ

إلىؤقروئقوستئتغلهميحنبغثتاثس!:فرعونمعا!محلأموسىقصةوفي

إنهقائواعندتامقآلحتئجآءهئمققخا!مخيرمينقؤماؤكالؤاقأئ!ضكبرؤاتاتتتاوملإيوءفرعؤن

آ!تنجرون!يقيحؤلاقذاآيمصخزمئ!اجثخالقحقآتقولونمولهمئ!قالل!صخرفل!قذا

يفؤيمينلكفانخنوماآلأرضيىنيآلكبزتإةلكفاوتكونناةابآةغلئهوجذناتايتقفنناآجثتناقالؤآ

فقفوئآنترتآآتعؤأثثرقوسىللهاآل!تمحرةقاتاجإ!علييرسنحيبئي،ئئونييخرعؤنلوقا!

أتمقسدين!تللايصيحآلئة!!س!ئئطئة7آلتةإنأل!تخزبهجئسزماقالموسئآئقؤأقتضآ!

.182-75أيونرر:(المبزكونهعئترءؤلؤ!رةألحقآلئه"ويحق

ئزتبهاآغلزوآلتةءايؤ!ض!ائايهكلةتذئخآوإذا!:!امحمدوفي

بآلحقزتبمنآتقدل!روحنرللىلهل!تغثونآكثزممؤلاتلمقتنأنتإتغآقالوأ

تقولوئلمتخاآلقرتغقمؤتقذ!!يينوبمثزفوهرىمصوأءاآلذبيياتت

نإ!فينعرب!مانوهداآغحئ)ثتويقعدوئآلدىتا!ئ!ر!ث!بلغيمثو

لاآلذينآكذبتقترىإتما!آلمحضابعذؤقهض"هئد1!ههيدهيلاآدئهثاتئتىيؤمنوئلالدينآ

.011-ه101:النحل9(آن!دبوئكمؤأ!ؤقيكآدئعئاتمتىئؤيحؤئ
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والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفيالههمنةأهلحم!نم

باطلهموكشفالمخالفينعلىالردفيوالسنةالكتابنصو!-6

وشبههم:

بمختلفالمخالفينعلىالردفيوأحاديثآياتوالسنةالكتابففي

الكاذبةدعاواهمعلىبالردوذلك،والضلالوالنحلالمللأهلمنأصنافهم

ذلك:ومن،الباطلةشبههمونقض

\لته؟لتؤ(نحقىز!آوآتتهؤ!وتاثمئ:والنصارىاليهودفيتعالىقوله-1

منويغنزبةآ!ثتيلمنتقعرخققتمثرمسآشرتلبذنولبهمئبهئميقلىقيخقلؤآجتؤيو

.811:الماندة9(فمصيزآتر!إطمهماومالأزمجىوآ!تمخؤلهئآمفذؤلهتزت!ثتآغ

ختئقيسمول!نؤمنىآلأثئتآعيذلملوأإنلملئةقالديمتآ!:ليهودافيوقوله-2

فيرقتتضولألذىبآئبتئضقتليمينرلهم!لخآيهثمقذقترآلتارلهقزتالأتأمحثه2تآيتنا

.8311:عمرانآل9(صندقينانكنتضقتفتموممتم

منوصماثئثةثالثآلتةإقتقالوأآلدين!قر!لقذ:النصارىفيوقوله-3

غذالمحبشفضآلذينىكقروأنصت!تتليقؤلولتعخاينتفوألزوإيئؤحدشإتةورإلأإنه

حي!مختآ!قازصصغفوؤآللهكلويتتتغعرونصآلته!ايتولبىئ\ق!!آليز

تة!لآني!مديقة!اتاؤأضهر،آلرسهملقضلإمنخثتقذرسمولم(لأمريصآتنى

لوفكوئ(آثآفظزثزآلألهئضكصنجتصثفآنظرآلالثام

.17المائدة:37-ها

يحندويرءينآلته"قاغبذتاشمآةتؤآ!ثزكؤأآلدييئ!ؤقاذ:المشركينفيوقوله-4

قهلقتلهريحنآلذليئفعلثتئصكدلكمندويهمنخزمناؤلآةابآؤتاؤلأمخنثتئ

آلتة1غمذوأآهمفزسمولاأ!قؤ!ليئتقثن!ؤتقذ!آفببآتتقغإلأآلرئئليقئ
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ديس!متلا

يئيخ!يروأآلضحنتةيمهحقثفرؤيئهمآدتهوهد!فنقمتهمآلطعوتؤآتجتبوأ

.!36-35:الخل9(آفكذبينة!معكائكئففآننهر!لأزضىآ

طآلعهتغمثئلقالهممابقدأئغترتمضتةمنماغقثكمآئرذ!ئتم:المنافقينفيوقوله-5

.ص*كل!
تقولوئتجيلهصنمنغثرآلحتئبألتزيظتوئغه!فنآآهغتهتمقذؤطآيفةضنكغ

تكلثدون*فاآنف!ييهمفيئخفو!آلأقزكههـيئرإنفلئثئئثرمنآلأتيرمنتنآقل

كتمبآلدينثبززبميؤتكغفيلؤكفغفلههنأفتقتاقالثئبرآ!كاضرمنلفآثؤكأنيقولون

وأدتهكلقلولبهئمفيماو!مخمىصحدور!ئمقماأدته"ول!ئتلمضاجيالئمإكآلقتلعلئهم

.4511:عمرانآل9(آلضدوريذالئمجيير

الهمثبه:نقضماثمروعيةعلىلأثرولاجماعمنلأدلة-ب

:!الصحابهطبعهأولآ:

وأتقهقيايمخيرالسابقةالنصوعىعليهدئتبما!الصحابةقام

البدعرذبواجبفقامواعنه،والدفاعالدينحراسةرايةفحملوا،وأحسنه

ووأدها،وإبطالهالنقضهاوأعجازها؟نحورهافيوالدلهع،والشبهاتوالأهواء

أسرارها،وكشفواونقضوها،عليها،رذواإلاالشبهمنشبهةظهرتفما

فتزلزلت،قائمةلأهلهاولالهاتفمفلمأهلها،وفضحواأستارها،وهتكوا

.(1)تئدوواندحرت،ورقتالباع

.(03)ع-الردودمجموعةضمن-الإسلامأصولمنالمخالفعلالردانظر:(1)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحم!نم

للشبه:نقفالصحابةنماذجومن

:الخوارجشتة!تعباسبنالثهعبدالحبرنقفالبحر-1

فيفكانواالحروراءاعتزلتلما":(1)لاق!تعباسبناللهعبدفعن

هؤلاءآتيلعليالملاةعنأئيرد،المؤمنينأميريا:لعليفقلتجذتهمعلىدايى

...فأكلمهمالقوم

بكمرحبافقالوا:...الظهيرةنحرفيقائلونوهمعليهمدخلتثم:قال

اللهرسولأصحابعنأحدثكمجئت:قلتبك؟جاءما،عباسابنيا

...بتأويلهأعلموهم،الوحيترلعليهم"حى،

وأصحاب...هس!ك!اللهرسولعمابنعلىتنقمونماأنجروني:قلت:قال

.؟معه!اللهرسول

.؟نهوما:قلت:قالثلاثا،عليهننقمقالوا:

إلأيتر(آتخكغ2!إ:اللهقالوقد،الثهدينفيالرجالحكمأنهأولهن:قالوا

.157:الأنعامأ

ابن،العباسأبو،الهاشميالقرشي،هاشمبنالمطلبعبدبنعباسبناللهعبد(1)

الأمةحبر،!تالحارثبنتميمونةالمؤمنينأمأختوابن!اللهرسولعم

محاصرونهاشموبنوولد،علمهلكثرةبالبحريسمىوكان،القرآنوترجمان

النبيلهدعا،الاحتلامسنناهزوقدضالنبيوتوفي،بثلاثالهجرةقبلبالشعب

جلةمعمجلسهإلىيضقه!عمروكان،والتأويلالحكمةوتعفمبالفقهتي

وسبعينإحدىابنوهو،وستينثمانسنةبالطائفتوفي،!اللهرسولأصحاب

.(251-4/141)الإصابة:انظر.سنة
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ديس!متلا

لقدكفاراكانوالئن،يغنمولمب!تولموقاتلقالوا:وماذا؟،:قلت:قال

دماؤهم.عليهحرمتلقدمؤمنينكانواولئن،أموالهملهحلت

يكنلمفإن،"المؤمنينأمير"مننفسهمحاقالوا:وماذا؟،:قلت:قال

الكافرين.أميرفهوالمؤمنينأمير

منوحدثتكمالمحكمالثهكتابمنعليكمقرأتإنأرأيتم:قلت:قال

نعم.قالوا:؟أترجعونتنكرونلاماى!"نبيهسنة

:يقولتعالىاللهفإن"اللهدينفيالرجالحكم":قولكمأما:قلت:قال

لقرآيمنقنلقايمثلقحرآيرشعيدامبهمقنائ!ؤمنحرئمؤ\نتثمدي!فلآلآتفسئواامنوأةلدينآئآتها!

يخقئرثمقاقوإن!:وزوجهاالمرأةفيوقال.إ95:الماندة9(تنكئمعذودؤابهءمخكل

الرجالآحكم:الثهأنشدكم.135:ءانلا9(آقيهأيمقؤخكماآقلإءمنخكماقآتععوأتتهها

ربعثمنهاأرنبفيأمأحقبينهمذاتوإصلاحوأنفسهمدمائهمحقنفي

أخرجت:قال،بينهمذاتوإصلاحدمائهمحقنفيبلاللهمقالوا:؟درهم

نعم.اللهمقالوا:؟هذهمن

مأعائشةأفكمنو!تأ"يغنمولمب!تولمقاتلإنه":قولكموأما:قال

وإن،كفرتمفقد(1)أفعلتمفلئن9غيرها؟!،منتستحلونمامنهاتستحلون

فأنتم،...الإسلاممنوخرجتمكفرتمفقدالمؤمنينأمليستأنهازعمتم

قالوا:هذه؟،منأخرجتشئغ،ا"لتهمافاختارواضلالتين،بينمترددون

نعم.اللهم

الحاكم.مستدركمنالزيادةهذه(1)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

ى!ك!اللهرسولفإن"المؤمنينأميرمننفسهمحا":قولكموأما:قال

ماهذااكتب:فقالكتاباوبينهمبينهيكتبأنعلىالحديبيةيومقريشادعا

مااللهرسولأنكنعلمكنالووالثهفقالوا:،اللهرسولمحمدعليهقاضى

والله:فقال،اللهعبدبنمحمد:اكتبولكن،قاتلناكولاالبيتعنصددناك

فرسولالثه،عبدبنمحمد:علييااكتبكذبتموني،وإنحقاالثهلرسولإني

نعم.اللهم:قالوا؟هذهمنأخرجت،عليمنأفضلكان!ىالله

.(1)"فقتلواآلافأربعةمنهموبقيألفا،عشرونمنهمفرجع

القدرية:شته(2)فيهـعظعمربناللهنقفعبد-2

العلم،ويتققرون)3(القرآنيقرءونناسلهتلناظهرقدإنه:!شئلفلما

أنيفأخبرهمأولئكلقيتفإذا:قال؟(4)فناالأمروأنقذر،لاأنويزعمون

لأحدهمأنلوعمربنعبداللهبهيحلفوالذيمني،برآءوأنهممنهمبريء

(1

(2

(3

(4

بنحوهالمستدركفيوالحاكم،(16.-51/157)المصنففيالرزاقعبدأخرجه

الذهبي.ووافقه،"يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا":وقال(2/461)

سنةولد،الرحمنعبدأبو،العدويالقرشي،نفيلبنالخطاببنعمربناللهعبد

بدريوماستصجرممنوكانوهاجر،أبيهمعوأسلم،النبويالمبعثمنثلاث

الصحابةأشذمنوكان،!النبيعنالمكمرينمنيعذ،الخندقشهدثموأحد،

ذلك.غيروقيلسنة،وثمانينسبعابنوهو،وسبعينثلاثسنةمات،لآثارهتتبعآ

.(881-4/181)لإصابةا:انظر

.(1/561)مسلمصحيحشرح.يتتعونه:أي

انظر:.وقوعهبعديعلمهوإنما،تعالىاللهمنعلمولاقذربهيسبقلممستانف:أي

السابق.المرجع
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ديس!متلا

أبيحدثني:قالثمبالقدر،يؤمنحتىمنهالثهقبلمافأنفقهذهباأحدمثل

عليناطلعإذيومذاتحوواللهرسولعندنحنبينما:قالالخطاببنعمر

ولاالسفر،أثرعليهيرىلاالشعر،سوادشديد،الثياببياضشديدرجل

نأ":قال.الإيمانعنفأخبرني:قال:وفيه،الحديثفذكر،.أحد..منايعرفه

.(1)"وشرهخيرهبالقدروتؤمنالآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالتهتؤمن

اللهبكتابالاكتفاءأرادمنشبهة(2)!تحصينبننقفعمران-3

السنة:إلىالنظردون-بزعمه-

عندهفذكروا،أصحابهومعهجالسأ!تحصينبنعمرانكانفقد

نجدلمبأحاديثلتحدثونناإنكمنجيد،أبايا:القوممنرجلفقال،الشفاعة

:قال،؟القرآنقرأت:للرجلوقالعمرانفغفهمب:قال،القرآنفيأصلألها

والغداةثلاثأالمغربووجدتأربعأالعشاءصلاةوجدتفهل:قالنعم،

،؟الشأنهذاأخذتمفعمن:قاللا،:قالأربعأ؟،والعصرأربعأوالظهرركعتين

.؟اللهنبيعنوأخذناأخذتموهعناألستم

كذاكلوفيكذا،شاةكذاكلوفيدرهمأ،درهمأأربعينكلفيووجدتم

هذا؟،أخذتمفعمنقال:لا،قال:هذا؟،القرآنفيأوجدتمكذا،بعيرأ

عنا.وأخذتموهه!ت!النبيعنأخذناه

.(8)رقم(ال!8-الد1/6)مسلمأخرجه(1)

أسلم:وقيل-خيبرعامأسلمئخيد،أبو،الخزاعيعبيدبنحصينبنعمران(2)

!طعمربعثه،الفتحيومخزاعةرايةصاحبوكان،غزواتعدةوغزا،-قديمأ

.(607-4/507)الإصابةانظر:.(ـه52)سنةتوفيأهلها،ليفقهالبصرةإلى
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلحم!نم

أوجدتم:،129:الحجأ(آلعتتيبآئتمتى!ؤتيطوفوأالقرآنفيوجدتم:وقال

،؟القرآنفيهذاأوجدتم،؟المقامخلفمنركعتينواركعواسبعأفطوفوا

.(1)0..الثهرسولعنوأخذناهعناأخذتموهألستم،؟أخذتموهفعفن

الصالح:والسلفالتابعينطبقةثانيآ:

،!الصحابةوعملوالسنةالكتابهديعلىوتابعوهمالتابعونسارثم

فكاسروهم،والشبهاتوالخصوماتوالمراءالأهواءأهلوجوهفيفقاموا

وحذرواوجاهدوا،بيانبأتئموشبهاتهمبدعهمزيفوبينوا،واللسانبالقلم

وأقاموا،الشبهاتقائموسكنوا،الفتنثائرفأخمدواوأئفوا،وخاطبواودافعوا

.(2)والسنةالكتابسوق

منوأشهرئحضر،أنمنأكثرذلكفيعنهمالواردةوالأقوالوالآثار

هنافأقتصرالمستدة،العقيدةكتبمنكتابمنهايخلويكادولاتذكر،أن

بذلك:السلفعنايةعلىالدالةالآثاربعفررذكرعلى

إليهجلستإذاالبدعةصاحبكانلو":(3)مهلهلبنمفضلقال-1

الكفايةفيوالخطيبله،والسياق(26-1/25)النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه(1)

نإ-والله-ف!نكمعنا،خذواقوم،أي":عمرانقالثم:آخرهفيوعنده(51)!ع

."لتضفنتفعلوالا

.(31)ص-الردودمجموعةضمن-الإسلامأصولمنالمخالفعلىالردانظر:(2)

عابدآنبيلآثبتآثقةكان،الرحمنعبدأبو،الكوفيالسعديمقفقل،بنمفضلهو:(3)

انظر:.(ـه167)سنةتوفي،الثوريأترانمنوكان،وفقهوفضلسنةصاحب

.(4/141)التهذيبتهذيب
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ديك!متلا

مجلسهبمدؤفيالسئةبأحاديثيحدثكولكنهمنه،وفررتخلإزتهببدعهيحدثك

.(1)"؟قلبكمنتخرجفمتى،قلبكتلزمفلعلها،بدعتهعليكئديخلثم

باطلهملتلبيسالب!عأهليسلكهاالتيبالطرقالسلفمعرفةيبرزالأثرفهذا

شبههم.وإلقاء

علىيشذوكان،الكلامقليلهرمز)2(ابنكان":مالكالإماموقال-2

الرحمنعبدكانوكذا،ذلكمنفيهاختلفوابماالناسأعلموكان،البدعأهل

.(4)"(3)القاسمابن

البدعأهلفيهاختلفبماعالمتنكاناالسلفأئمةمنإمامانفهذان

الراذالسنةصاحبعليهيكونأنينبغيماأولمنوهذا.الحقفيهوخالفوا

الشته.على

،البدعبأهليشفرونكانوابأنهمالسلفأئمةمنعد؟ووصف-3

بنعمر:ومنهم،وشبهاتهمضلالهمويفتدون،وبلاياهممساوئهمويذكرون

(1)

(2)

(3)

(4)

.(2/444)الإبانةفيبطةابنأخرجه

،المقرئالحجةالحافظالإمام،الأعرجالمدنيداود،أبوهرمز،بنالرحمنعبد

.(07-5/69)النبلاءأعلامسيرانظر:.(ـه171)سنةتوفي

القرشيمحمد،أبو،قحافةأبيبنبكرأبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنعبد

عيينة:ابنقالالقدر،كبيرورعاإماماثقةكان،الإمامالحجةالفقيه،المدنيالتيمي

.(1/621)الحفاظتذكرةانظر:.(ـه261)سنةتوفي،زمانهأهلأفضلمنكان

الهجرعلىالعلماءإجماععن:نقلآ؟(152)عللزواويمالكالإماممناقب

.(92)صالأهواءأهلمنوالتحذير
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سعيدبنوعثمان،(2)اليحصبيحسانأبيبنالثهوعبد،(1)البلخيهارون

.(3)الدارمي

أسدإلىرسالة-ال!ئة)4(أسدبالمعروف-موسىبنأسدوأرسل-4

ماإليكالكتابعلىحملنيماأن-أخيأي-اعلم"وفيها:،(5)الفراتابن

حالكوحسنالناسإنصافكمناللهأعطاكماصالحمنبلادكأهلذكر

عليهم،وطعنكلهمذكركوكثرةالبدعةلأهلوعيبكالسنةمنأظهرتمما

عيبهمبإظهارعليهموقواك،السنةأهلظهربكوشدبك،الثهفقمعهم

يأ-فأبشر،مستترينببدعتهموصاروا،بذلكاللهفأذلهم،عليهموالطعن

(1

(2

(3

(4

(5

الثقفيحفم،أبويزيد،بنهارونبنعمروهو:.(54/365)دمشقتاريخانظر:

السنةأهلمنكان،المحدثالمقرئخراسانعالمالإمام،البلخي-مولاهم-

سير،(54/364)دمشقتاريخانظر:.(ـه941)سنةتوفيأهلها،عنالذاتينومن

.(276-9/267)النبلاءأعلام

بنيزيد:)واسمهحسانأبيبناللهعبدوهو:.(134)ىعالمذهبالديباجانظر:

أشرافمن،اليحصبييزيد(،بنالرحمنعبد:ويقال،الرحمنعبد:وقيلالرحمنعبد

انظر:.(ـه226)سنةتوفيمكزمأ،عندهفكانمالكالإمامإلىرحلأنريقية،

.(134-133)عالمذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج

.(13/322)النبلاءأعلامسيرانظر:

أسد،المصريالمروانيالأمويالقرشيسعيد،أبو،إبراهيمبنموسىبنأسد

أعلامسيرانظر:.(ـه212)سنةتوفي،التصانيفذوالثقةالحافظالإمام،السنة

.(164-10/162)النبلاء

الأميرالقاضيالعلامةالإمام،المغربيثمالحراني،اللهعبدأبو،الفراتبنأسد

(282-01/522)السابق:انظر.(ـه132)سنةتوفي،المجاهدينمقذم
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والحجوالصيامالصلاةمنحسناتكأفضلبهواعتذذلك،بثوابأخي-

،...؟رسولهسنةوإحياءالثهكتابإقامةمنالأعمالهذهتقعوأينوالجهاد،

حدثإنمقامكيقومونوجماعةألفةذلكفيلكيكونحتىالسنةإلىوادع

كماالقيامةيومإلىذلكثوابلكفيكون،بعدكأئمةفيكونونحدث؟بك

الزائغالمفتونالمبتدعبكاللهفيرد؟وحسبةونيةبصيرةعلىفاعملالأثر،جاء

.(1)"يشبفهبعمليالثهتلقىلنفإنك؟!نبيكمنخلفافتكونالحائر،

المؤلفاتتلك:()نقفالشبهالباببهذاالسلفعنايةئبرزماأظهرومن

لهر

وكشفزيفهاوبيانلنقفالشبهالفاضلةالقرونفيألفتالتيالمتخصصة

للإمام"والجهميةالزنادقةعلىالرد"ومنها:أهلها،ومنمنهاوالتحذيرغوارها

علىالرد"و"الجهميةعلىالرد"و،للبخاري"العبادأفعالوخلق"أحمد،

للدارمي.كلاهما"المريسيبشر

خضصمافمنها،البابهذافيالسنةأهلمنالمصنفاتتوالتثم

نقضفيهيوجدماومنها،معينةطائفةشبهاتأومعتنةلنقفشبهةبأكمله

ومسائله.وفصولهأبوابهبحسبكقزقأالشته

فيه:يقول،تيميةابنالإسلاملشيخنفيسبكلامالمطلبهذاوأختم

نقلةمثل:-والعامةالخاصةالدينيةالمصالحفيواجبأالنصحكان!اذا"

المقالاتأهلمنالبدعأئمةومثل،...يكذبونأويغلطونالذينالحديث

بيانفإن؟-والسنةللكتابالمخالفةالعباداتأو،والسنةللكتابالمخالفة

حنبل:بنلأحمدقيلحتى،المسلمينباتفاقواجبمنهمالأمةوتحذيرحالهم

.(41-13)صوضاحلابنعنهاوالنهيالبدع(1)
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:فقال،؟البدعأهلفييتكلمأوإليكأح!ويعتكفويصلىيصومالرجل

هوفإنماالبماعأهلفيتكلموإذا،لنفسههوفإنماواعتكفوصلىقامإذا

جنسمندينهمفيللمسلمينعامهذانفعأنفبتن.أفضلهذا،للمسلمين

بغيودفعوشرعتهومنهاجهودينهالفهسبيلتطهيرإذالقه؟سبيلفيالجهاد

منولولا،المسلمينباتفاقالكفايةعلىواجبذلكعلىوعدوانهمهؤلاء

استيلاءفسادمنأعظمفسادهوكان،الدينلفسدهؤلاءضررلدفعالفهيقيمه

منفيهاوماالقلوبيفسدوالماستولواإذاهؤلاءفإن،الحربأهلمنالعدو

...ابتداءالقلوبيفسدونفهمأولئكوأماتبعأ،إلاالدين

الطائفتين:بجهادنبيهالقهأمروقد.والمنافقونالكفار،:نوعانالدينوأعداء

علىويلبسونها،الكتابتخالفبدعايبتدعونمنافقونأقوامكانفإذا

أهلدينفسدكما،الدينوبدل،الكتابأمرفسد؟للناستبينولم،الناس

أهله.علىينكرلمالذيالتبديلمنفيهوقعبماقبلناالكتاب

عليهمالتبسقد،للمنافقينسماعونلكنهم،منافقينليسواأقوامكانوإذا

بدعإلىدعاةوصاروا،للكتابمخالفوهوحقأ،قولهمظنواحتىأمرهم

فإن،أعظمهؤلاءبحالالفتخةبلهؤلاء،حالبيانمنأيضأفلابد؟المنافقين

تفسدالتيالمنافقينبدعمنبدعفيدخلواوقد،موالاتهميوجبإيمانافيهم

وتعيينهم،ذكرهمذلكاقتضيوإن،البدعتلكمنالتحذيرمنفلابد،الدين

هدىأنهاظانينقالوهالكن،منافقعنالبدعةتلكتلقواقديكنلمولوبل

.(1)"حالهابيانلوجب؟كذلكتكنلمولو،دينوأنهاخيروأنها

.(233-28/231)الفتاوىمجموع(1)
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الرابعالمطلب

عليهاالردفيوأثره،ومراتبه،بالشبهالعلمفائدة

بالهمثبه:العلمفائدة-أ

المعارضةالشبهوبفسادوقوتها،الأدلةبكثرةالعلمأنعاقليستريبلا"

عنالحاصلهوالذيكالعلمليسعليها؟المحتجحجةبطلانوبيان،لذلك

أسبابهقويتكلماالشيءفإنله،المعارضةالشبهيعلمأنغيرمنواحد،دليل

.(1)"وتمامهوقوتهلكمالهأوجبكان؟واضمحلتموانعهوانقطعت،وتعددت

عنى!ك!اللهرسوليسألونالناسكان":(2)!اليمانبنحذيفةقال

.(3)"يدركنيأنمخافةالشرعنأسألهوكنتالخير،

فوائدله-التاليالمطلبفيذكرهاسيأتيالتيبشروطه-بالشبهفالعلم

قالهماأحسنوما،ممدوحةمحمودةونتائج،مباركةوثمرات،عظيمة

مشتملوهو-"والجهميةالزنادقةعلىالرد!كتابهمقدمةفيأحمدالإمام

زمانكلفيجعلالذيدثهالحمد":-بالشبهالعلمفوائدمنطيبعددعلى

.(7/566)الفتاوىمجموع(1)

كبارمنيعذ،بالمدينةولد،!أكاللهرسولليمزصاحب،العبسياليمانبنحذيفة(2)

على!عمرواستعملهالمدائنفتوحشهدثمبعدها،وماأحدأشهد،الصحابة

.(4-ه2/44)الإصابة:انظر.هـ(36)سنةماتأنإلىفيهافبقي،المدائن

رقم(4761-3/4751)مسلم،(6673)رقم(6/2595)البخاري:عليهمتفق(3)

(1847).
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ويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعونالعلمأهلمنبقاياالرسلمنفترة

العمى،أهلالثهبنورويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون،الأذىعلىمنهم

أثرهمأحسنفما،هدوهقدتائهضالمنوكمأحيوه،قدلإبليسقتيلمنفكم

الغالينتحريفالثهكتابعنينفون،!عليهمالناسأثروأقبح،الناسعلى

وأطلقواالبدعةألويةعقدواالذين،الجاهلينوتأويلالمبطلينوانتحال

علىمجمعون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم،الفتنةعقال

يتكلمونعلم،بغيرالثهكتابوفيالثهوفياللهعلىيقولون،الكتابمفارقة

بالتهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسخفالويخدعون،الكلاممنبالمتشابه

.(1)"المضلينفتنمن

منعليهوردتلو،العلمفيالراسخ.بخلاف..":القيمابنالإماموقال

فيرسخقدلأنهشكا؟فيهقدحتولايقينهأزالتماالبحرأمواجبعددالشبه

وجيشهالعلمحرسردهاعليهوردتإذابل،الشبهاتتستفزهفلا،العلم

الحقانكشافوبينبينهيحولالقلبعلىيردواردوالشبهة،مغلوبةمغلولة

علمهيقوىبلفيه،الشبهةتلكتؤثرلمالعلمحقيقةالقلبباشرفمتىله،

..بطلانها.ومعرفةبردهاويقينه

ثوبتلبسفإنهافيها،بالباطلالحقلاشتباهشبهةالشبهةسميتوإنا

فيماالناظرفينظرظاهر،ح!ننأصحابالناسوأكثر،الباطلجسمعلىالحق

بذلك،يغترلافإنهواليقينالعلمصاحبوأماصحتها،فيعتقداللباسمنألبسته

هذا:ومثالحقيقتها،لهفينكشفلباسها،تحتوماباطنهاإلىنظرهيجاوزبل

.(6)ع(1)
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الفضة،لباسمنعليهماإلىنظرأبالنقدالجاهلبهيغتزفإنه،الزائفالدرهم

.(1)"...زيفهعلىفيطلع،ذلكوراءماإلىنظرهيجاوزالبصيروالناقد

بالشبه:العلمفوائدومن

نأفكمامنها،إماتتهأوبإخفائهالشبهةجاءتماوإحياءةن!لانشر-1

برذكذلكيكونفإنهوتقريرها"إليهاوالدعوةبهابالعمليكونالسنةنشر

وإزهاقها.الشبهعلىبالقضاءحياضهاعنوالذتعنهاالباطل

كلهايشبههامامنهاوأكثررويتقدالأحاديثفهذه":الدارميقال

منالزائغةهؤلاءاخترعماولولا،اللهبكلامالإيمانفياللهلكتابموافقة

مالكانكلامهبهاويبدلونالثهصفاتبهايردونوالمعانيالأغلوطاتهذه

لمتأولإلاشافكافأنهمعالأمةلجميعكافياكتابهفيذلكمنالثهذكر

وأصحابهاللهرسولعنالآثارهذهألفناذلكرأينافحين،ريبةمتبعأوضلال

يزالوالمالأمةمنمضىمنأنالناسمنبقيمنليعلم،بعدهممنوالتابعين

.(2)"ذلكفييقولون

أهلها،وراءوالانجرافبالشبهوالانحرافالضلالمنالنفسوقاية-2

لهوشيمبهايغتزلموالمخادعةوالفسادالباطلمنالشبهةفيماعرفمنفإن

وعملهـ.دينه

.(141-145)عالسعادةدارمفتاح(1)

.(179)صالجهميةعلىالرد(2)
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يقصدونومالمذهبهموقطئا،منهمذلكرأينافحين":الدارميقال

تعالى؟الثهعنوالأمروالعلمالكلامونفيوالرسلالكتب!ابطالالكفرمنإليه

يستدلماالعلماءوكلاموالسنةالكتابمنرسومامذاهبهممننبينأنرأينا

.(1)"أنفسهمعلفيحذروهممذهبهمسوءعلىالناسمنالغفلةأهلبه

لكلقطتةدينهيكونإذ،عظيمخطرفييكونفإنهذلكجهلمنوأما

إلايسعناألافخشينا!:الدارميقال،باطلذيلكلتتعأويكون،ناعق

عنومحاماة،...اللهعنمنافحةإليها،الناسودعابثهامنعلىالإنكار

بثهاإذويفتتنوا؟بهايضلواأنوالصبيانالنساءمنالغفلةوأهلالناسضعفاء

هوإذلعثراتهيفطنونولاوبصر،فقهمنبشيءبعضهميشيركانرجلفيهم

.(2)،حذرعلىمفأخواتهامنفيكونواغثر،

الباطل،منفيهامالهويكشفبحقيقتها،صاحبهيبضربالشبهالعلم-3

!ابطالها.نقضهافيوأقواهاالسبلأنجحمعرفةعلىويعينه

،البدعأهلخلفالصلاةعنإدريسبنالثهعبدوسئل":البخاريقال

قلت:،خلفهفصلعدلأوقزعئيفيهمكانإذاالناسفييزللم:فقال

يناكحون،ولاخلفهميصلىلاهؤلاء،المقاتلمنهذهلا،:قال،؟فالجهمية

قتلفيإدريسابنقالمافيهمفقالغياثبنحفمرروسئل.التوبةوعليهم

منفوجدتهوكيعأفأتيت:قال.ذلكنحوفقالعيينةبنوسئل،...الجهمية

أكفرهمحتىكذا،وجهمنويكفرونكذاوجهمنيكفرون:فقالبهمأعلمهم

.(23)عالجهمية)1(الردعلى

.(461-1/541)المريسيعلىالدارمينقض(2)
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.(1)"وجهاوكذاكذامن

وعلىأهلها،منتتنةعلىيكونفإنهوحقيقتهابالشبهعايمأكانمن-4

المخادعة.وبأساليبهمبهمبصيرة

منهمالفقهاءإن؟مذاهبهممنغقطفيالسفهاءكانلئن":الدارميقال

.(2)"يقينلعلى

الباطلدعاةصفاتمنشيئأذكرأنبعد(3)!بطةابنالإماموقال

منطزفاأذكرأناوطوائ!وصنوفوقبائلشعوب!هم:الضلالةورؤوس

،ظهرتقدومقالاب،انتشرتقدكئبالهملأنصفاتهممنوشيئاأسمائهم

أكثرعلىمعانيهاتخفىالأخداث،من4الئشولاالناسمناليريعرفهالا

قدالققالا!بهذهأهليمنيزخليالكتاهم!إليهتقعالخذتفلعليقرؤها،من

ثمقكل!ىالنبيعلىالصلاةفيوالإطنابعليهوالثناءالقهبخمدالكتاتائتذأ

لهعلملاالذيالخذثفيظنوشزه،اختراعهؤخفىكفرهبذقيتيذلكأتتخ

وأالعلماءمنعايمالكتابلذلكالواصغأنالناسمنواليفزوالأعجمى

ومنالأوثانغتذةفيهايراهماالأفةهذهفييعتقدولعفهالفقهاء،منفقيه

.(4)"الشيطانووالىالفةبازز

.(39)صالعبادأفعالخلق(1)

.(1/661)المريسيعلنقفالدارمي(2)

القدوةالإمامبطة،ابن،اللهعبدأبو،الحنبليالعكبريمحمدبنمحمدبناللهعبيد(3)

،الدعوةمستجاببالمعروفأقارآكان،(ـه034)سنةولد،المحدثالفقيهالعابد

.(533-61/952)السيرانظر:.(ـه387)سنةتوفي

.(373-372)عوالإبانة)4(الث!رح
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وعلىالثهعلىوالافتراءوالبدعةالكفرإلىبهايؤذيعفاالنفسحفظ-5

يشعر.أندوندينه

الناسأشدمنأنهميظنقولهمالجاهلسمعفإذا"أحمد:الإمامقال

لاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهميعودإنماأنهميعلمولا،دتهتعظيمآ

.(1)"اللهفيفريةإلاقولهميقولون

فإنوأسبابها،الفرقةعنوالمعدالجماعةبلزومالأمرمعنىتحقيق-6

التفرقوقعوما،والنزاعالخلافبمواطنبصيرأكانبالشبهعالمأكانمن

بها.والانخداعالباطلمنالشبهفيبماالجهلبسببإلاالجماعةعنوالخروج

أهلمنفيهايكونأنبوجوبالأمةهذهعلىالكفائيالفرضتحقيق-7

وأساليبهمالباطلأهلبشبهودرايةفطنةذايكونقنفيهوالرسوخالعلم

لولأنهالمنكر؟عنوالنهيبالمعروفالأمربواجبقيامذلكوفي،الماكرة

فيالمنكرمنعليهاشتملتوماالمنكرةالشبهيعرفمنالأمةفييكنلم

الواجب.ذلكيتحققلمعرضهاوطريقةمضمونها

لا"الزناد)2(:أبوقالواستمرار،تجذدفيتزاللاالشبهأنوخاصة

فييومكلفهم،سواهأميرإلىالجدلنقلهمإلاأعجبهم!انأميرعلىتقيمون

.(3)"وضلالودينجديدةشبهة

.(22)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

الإمامالزناد،بأبيويلقب،الرحمنعبدأبو،المدنيالقرشي،ذكوانبناللهعبد(2)

أئمةومنالإسلامعلماءمنوكان،(ـه65)سنةنح!ولد،المفتيالحافظالفقيه

.(154-5/544)السير:انظر.(ـه013)سنةتوفيالاجتهاد،

.(76)صالعبادأفعالخلق(3)
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ديمم!متلا

ومعرفة،حالهموانكشالهت،والشبهاتالبدعبأهلالاغترارعدم-8

وأساليبهم.طرائقهم

.(1)"بشيءيؤمنونلاأنهمللناستبتنذلكفعند"أحمد:الإمامقال

بالشبهفالعالمنقضها،عليهئئتىالذيالمتينالأساسهوبالشبهالعلم-9

ويكشف،الشبهتلكمنويحذرهم،الحقللناسفيبتن،لذلكيتصذىالذيهو

التأسيشرفينالممن-بذلك-وهو،وضلالوزللخللمنفيهامالهم

وإبطالها.الشبهدحرفي،باللسانالجهادبواجبوالقيامبالأنبياء،

بالشبه:العلممراتب-ب

فضلأ-العلماءكلليسفإنه؟واشتباهوتلبيسلئسمنالشبهةفيلما

مراتب،لهبهاالعلمإنبل،بالشبهالعلمفيواحدةدرجةعلى-غيرهمعن

نقلعلىفأقتصرشافيأ،وافيأبيانأالمراتبتلكالقيمابنالإمامبئنوقد

سبيلكتابهفيبتنقدتعالىوالثه":!قال،عليهمزيدولابتمامهكلامه

وعاقبةمفصلةهؤلاءوعاقبة،مفصلةالمجرمينوسبيلمفصلةالمؤمنين

هؤلاء،وأولياءهؤلاءوأولياءهؤلاء،وأعمالهؤلاءوأعمال،مفصلةهؤلاء

والأسبابهؤلاءبهاوفقالتيوالأسبابلهؤلاء،وتوفيقهلهؤلاءوخذلانه

وأوضحهماوكشفهماكتابهفيالأمرينسبحانهوتجلاهؤلاء،بهاخذلالتي

.والظلامللضياءالأبصاركمشاهدةالبصائرشاهدتهماحتىالبيانغايةوبينهما

.(12)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلحم!نم

وسبيلتفصيليةمعرفةالمؤمنينسبيلعرفواودينهوكتابهبالتهفالعالمون

الطريقللسالكيستبينكماالسبيلانلهمفاستبانت،تفصيليةمعرفةالمجرمين

وأنفعهمالخلقأعلمفهؤلاء،الهلكةإلىالموصلوالطريقمقصودهإلىالموصل

أتىمنجميععلالصحابةبرز،الهداةالأدلاءوهملهم،وأنصحهمللناس

والسبلوالشركوالكفرالضلالسبيلفينشأوافإنهم،القيامةيومإلىبعدهم

تلكمنفأخرجهمالرسولجاءهمثم،مفصلةوعرفوهاالهلاكإلىالموصلة

الشديدةالظلمةمنفخرجوا،المستقيماللهوصراطالهدىسبيلإلىالظلمات

إلىالغئيومن،العلمإلىالجهلومنالتوحيد،إلىالشركومن،التامالنورإلى

فعرفواوالبصائر؟الهدىإلىوالعمىالحيرةومن،العدلإلىالظلمومنالرشاد،

الضد،حسنهيظهرالضدفان،فيهكانواماومقدار،بهوظفروانالوهمامقدار

ونفرة،إليهانتقلوافيماومحبةرغبةفازدادوابأضدادها،الأشياءتتبينوإنما

،والإسلاموالإيمانالتوحيدفيالناسأحبوكانواعنه،انتقلوالماوبغضأ

التفصيل.علىبالسبيلعالمينضدهفيوأبغفالناس

تفصيلعالمغيرالإسلامفينشأمنفمنهمالصحابةبعدجاءمنوأما

اللبسفإن،المجرمينبسبيلالمؤمنينسبيلبعفتفاصيلعليهفالتبس،ضده

المجرمينسبيليعرفلمفمن،..أحدهما.أوبالسبيلينالعلمضعفإذايقعإنما

...المؤمنينسبيلمنأنهاسبيلهمبعضفييظنأنأوشكلهتستبنولم
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التمهيد

:فرقأربعالموضعهذافيوالناس

التفصيلعلىالمجرمينوسبيلالمؤمنينسبيللهاستبانمن:الأولى

الخلق.أعلموهؤلاءوعملا،علما

بسبيلوهؤلاء،الأنعامأشباهمنالسبيلانعفغجيتمن:الثانيةالفرقة

أسلك.ولهاأحضرالمجرمين

ضدها،دونالمؤمنينسبيلمعرفةإلىعنايفصرفمن:الثمالثةالفرقه

سبيلخالفماكلوأن،والمخالفةالجملةحيثمنضدهايعرففهو

خالفمماشيئاسمعإذابل،التفصيلعلىيتصورهلموان،باطلفهوالمؤمنين

بطلانه،وجهومعرفةبفهمهنفسهيشغلولمعنهسمعهصرفالمؤمنينسبيل

إليهاتدغهولمبقلبهتخطرفلم،الشهواتإرادةمننفسهسلمتمنبمنزلةوهو

ويجاهدونهانفوسهمإليهاوتميليعرفونهافإنهم،الأولىالفرقةبخلاف،نفسه

...لئهتركهاعلى

وحلإرها،،لتهفأبغضها،وطرقهوالباطلوالشركالباععرفمنوهكذا

شبهةتورثهولا،إيمانهوجهتخدشيدغهاولم،نفسهعنودفعهامنها،وحذر

عنها؟ونفرةلهاوكراهةلهومحبةالحقفيبصيرةبمعرفتهايزدادبلشكا،ولا

لهوتصورتبقلبهمرتكلمافإنه،بقلبهتمرولاببالهتخطرلاممنأفضل

...بهإيمانهفيقوى،بهوسرورابقدرهومعرفةللحقمحبةازداد

المؤمنينوسبيلمفصلةوالكفروالبدعالشرسبيلعرفتفرقة:الرابعةالفرقة

فعرفهاالبدعأهلومقالاتالأممبمقالاتاعت!ىممنكثيرحالوهذا،مجملة

وإنمجملةمعرفةعرفهبل،كذلكالرسولبهجاءمايعرفولمالتفصيلعلى
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والبدعةيلأهواءأهلشبهنقضفيالهممنةأهلجم!نم

والظلمالشربطرقعارفاكانمنوكذلكبعفالأشياء...،فيلهتفضلت

يكونالأبرارسبيلإلىعنهاورجعتابإذالهاسالكاالتفصيلعلىوالفساد

تصرفهافيعمرهأفنىمنمعرفةالتفصيلعلىبهاعارفغيرمجملابهاعلمه

وسلوكها.

وتبغف،لتجتنبأعدائهسبيلتعرفأنيحبسبحانهاللهأنوالمقصود

الفوائدمنالمعرفةهذهوفى،وتسلكلتحبأوليائهسبيلتعرفأنيحبكما

.(1)"اللهلاإيعلمهمالاوالأسرار

عل!كا:الرذفيبالغصبهأثرالعلم-ب

والقولالظناتباععنونهى،فيهورغبمكانتهوأعلىالعلممنزلةاللهرفع

وجهادأ.ودفاعأ،ودعوةتقريرأبهالعملالمسلمعلىيجبمماوهذاعلم،بغير

الباطلمنالشبهةفيماجهلمنأنهو:هناذكرهينبغيماأولفإنولذا؟

ليسلأنهعليها،الرذفييخوضلاأنعليهيجبفإنهبهعلمهضففأو

حالههذهكانتومنتصؤره(،عنفرعالشيءعلىف)الحكم،لذلكأهلأ

ينفع.مماأكثريضزوقد،الإحسانيريدحيثمنيسيءفإنه

علمهفإنباطليمنالشبهةفيبماوفطنةوبصيرةعلمذاكانمنلكن

الآثار:تلكومنإياها،ونقضهعليهارذهفيالأثرأكبرلهسيكون

الباطل،منفيهاليسقوماالحقمنعليهاشتملتمايعلمبالشبهةالعالم-1

الحق.منفيهامادونالباطلمنفيهاماإلىمتجهأللشبهةنقضهفيكون

.(011-801)صالفوائد(1)
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ديس!متلا

ودفعهالدحفالشبهة-فإنهالشبهةفيالتيالمخالفةبحقيقةولعلمه-2

المخالفيقدرلاالتيالقويةالصحيحةالأدلةانتقاءمنيتمكن-ونقضها

دفعها.على

باطلهملترويجالشبهأهلاستخدمهاالتيالملتويةبالأساليبولعلمه-3

التيالصحيحةالشرعيةالأساليباستخداميتقنفإنه؟الحقلباس!الباسه

.العرضفيوقؤةالاستدلالفيبإحكايمالباطلترذ

تنوعتمهمابهينخدعلافإنه؟الشبهةفيالفقئسبالباطلولعلمه-4

أصلهايعرف،بالشبهاتبصيرفهو،طرحهأسلوبتغيرأوعرضهطريقة

وأهدافها.ونظائرهاونشأتها

!ح!!!!6!ح!
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

الخامسالمطلب

الشبهنقضشروط

نقففيتوفرهايجبالتيالشروطببيانوحديثأقديمأالعلمأهلغيي

رئيسة:أقسامتحتجمعهايمكنالشروطوهذه،الشبه

الفصبه:ينقضفيمنتوفرهايجبشروط-لأولالقهمع

منها:،كثيرةوهي

:عالاخلا-1

فإن،تعالىدثهوقصدهيخلمنيتهأننقفالشبهأرادمنعلىفيجب

مرضاته،بهيقصدلوجههخالصأيكونأنالثهإلىبهيتقربعمليكلفيالأصل

الثه؟إلىبهايتقربالتيالأعمالومنالجهاد،أفضلمنالشبهنقضىكانولما

في!لأختز:سبحانهقال،تعالىاللهلوجهخالصةبذلكالقائمنيةتكونأنلزم

تقعلؤقنآلتا!ينتفاضمنجآؤمغزوني\ؤآشزبم!دقةتنالأتؤنهخين!صير

.!411:النساء9(غطيهاآتجرالؤ:ليهقسنؤتآدنرسقضخالضلهثأفيغآةد

بنقفويقصديريدأن:هيأمور،عدةيشملوالقصدعالنيةوإخلا

يأتي:ماالشبه

وتعالى.تباركاللهمنوالثوابالأجز-1

أمرهما.واممسالورسولهالنهطاعه-2

.الصوابوإظهارالحقإحقاق-3
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ديك!متلا

.والشكوكالأوهام!ازالةالباطلمحق-4

.ونشرهونصرتهالحقأهلمذهبصحةإثبات-5

الشبهوضعفحجفوقؤةالإسلامنقاءبإظهار،المؤمنينتثبيت-6

أهلها.وحقيقةحقيقتهاوبيان

الحق.إلىلرذهموالسعي،الشبهأهلنصح-7

والفجب،الكبر،:منشيءقلبهيخالطلاأنالمقابلفيعليهويجب

.(1)والمفاخرةوالمباهاةالعلو،وحب،المغالبةوقصدوالغرور،

:الاتباع-2

الصحابةوعملوالسنةالكتابيتبعأنالشبهلنقفررتصذىمنعلىفيجب

العمل،لقبولالثانيالشرطهووالسنةللكتابالاتباعفإن،بعدهممنوالأئمة

مستوفئ.صحيحأعمليأتطبيقأالاتباعطتقواالذينالجماعةهموالصحابة

الكتاباتبعإذاإلامستوعبأيكونلاشبههمونقضرالباطلأهلعلىوالرد

وجهمنللشبهنقضهفيوالسنةالكتابوافقفمنوإلا،الوجوهكلمنوالسنة

الكتابفيهخالفالذيالوجهمنخصومهفيهطمعوجه؟منوخالفهما

.(2)والسنةالكتاببهخالفمماعليهوافقهمبماعليهواحتجوا،والسنة

علىالرد،(529)صالجدلفيالكافية،(9)صالحجاجترتيبفيالمنهاجانظر:(1)

الجدلمنهج،(86-85)ع-الردودمجموعةضمن-الإسلامأصولمنالمخالف

.(24-1/38)ظرةلمناوا

.(4/5521)المرسلةالصواعق،(6/012)والنقلالعقلتعارضدرء:انظر(2)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلج!نم

منها:أمور،بجملةيكونالشبهنقضفيوالاتباع

وفقويسيرعليها،ويعتمد،والسنةالكتابنصوصإلىيرجعأن-1

الباطل،وإبطالالحقبإحقاقتكفل"أنهأخبرتعالىالثهفإنوطريقها،دلالتها

يدمغهماوالبيانوالعلمالحقمنينرلاللهفإنبهوخودللهيلباطلكلوأن

مضمحل:أي118الأنبياء:1(زأهقهؤ!قإدا،بطلانهأحدلكلويتبينفيضمحل

نقليةولاعقليةشبهةمبطليوردلا،الدينيةالمسائلجميعفيعائموهذافالؤ،

ماوالنقليةالعقليةالقواطعمناللهأدلةوفيإلاحقرذأوباطلإحقاقفي

.(1)"أحدلكلبطلانهمتبيقهوفإذا،ويقمعهالباطلالقولذلكئذهب

فعلكما"!وو،النبيبهجاءلبعفمازذنقفالشبهةفييكونلاأن-2

السنةعنأبعدهمالذينوالمبتدعةالكفرأهلشبهنقضهمفيالكلامأهل

فلا!ى،الرسولبهجاءمابعضربرذإلايتئملابطريتينقضهافأرادوا،منهم

الكفارجاهدواولا،والاتباعالإيمانحقواتبعوهالرسولبهجاءبماآمنوا

الجهاد)2(.حقوالمبتدعة

ينقضهوإنما،مثلهأوآخربباطلالشبهةفيالذيالباطلينقضلاأن-3

عنوغنىوهدايةكفايةالحقوفي،والسنةالكتابعليهاشتملالذيبالحق

:وقال،"!جوابها؟فياتسعوابدعةرجلابتدعكلما"أحمد:الإمامقال،الباطل

.(3)"بمحدثةعليهمرذالذيربهيستغفر"

.(052)صالرحمنالكريمتيسير(1)

.(1/373)التعارضدرء:انظر(2)

.(3/552)للخلالالسنة(3)
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ديس!متلا

3-العلم:

وعنبه،لهعلملاماالعبدتتتعوعنعلم،بغيرالقولعننهىالثهفإن

مالتتىؤلاتقف!:تعالىقال،علمبغيروحافيجادلمنوذئم،بعلمإلاالمجادلة

،614:الفكبهوتأ(أخصصنقيبآليئإلأآتجتتآفلؤلامخدئوأ!،136:ءاالإس9(عقزيهلك

.166:عمرانآلأ(عفمبهثكمليتىييمائحآصنبرءمجتمنخيتمتكمييماحخخئضفؤلأءكأنئم!

إذاوالمناظرةالمجادلةعنينهونوقد":تيميةابنالإسلامشيخقال

يفسدهأنعليهفمخاف،الشبهةوجواببالحجةالعلمضعيفالمناظركان

علوجمنقوياعلجايقاتلأنالمقاتلةفيالضعيفينهىكما،المضلذلك

.(1)"منفعةبلاالمسلمينويضريضرهذلكفإنالكفار،

أمور:عدةيشتمل-هنا-والعلم

الأمة.سلفعليهوكانوالسنةالكتابعليهاشتملالذيبالحقالعلم-1

وينقضه.عليهيتزذ،الشبهةفيالذيبالباطلالعلم-2

عمومأ--الشبهنقضرفيالمعتبرةالصحيحةالشرعيةبالطرقالعلم-3

.-خصوصأ-عليهاالمردودالشبهةيناسبوبما

بذلك.المتعلقةوالأحوالوأتباعهاالشبهةنشأةبأسبابالعلم-4

فمن:عليهبهالثهيفتحوما،تأفلهوحسب،منزلتهعالمكليترلولهذا"

منومنهم،حكمهمفيومنالملاحدةعلىللردتأقلهيكونمنالعلماء

أصحابعلىللردالمتأهلومنهم،الباطلةوالأديانالمللأهلعلىللرديكون

.(7/731)رضلتعاادرء(1)
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

علالردبتوليالمتمكنومنهم،الإسلامإلىالمنتسبينالمبتدعةمنالضغار

ومحاجتهمالصنوفهذهكسرلهاللهيجمعمنومنهم،الفقهيةالشذوذاتأرباب

.(1)"العلماءمنأفذاذفيذلكسبحانهاللههتأكما،بالحق

الفاضلة:الأخلاق-4

كلفيواجبةوهي،والاستقامةوالإنصافوالعدلوالأمانةالصدقمن

العظيم.الكفائيالفرضلهذاتصذىمنبهايتصفأنفيتعينحال،

:اس!ضقنالمرادالهمص!سةفيتوقرهايجبشروطالثافط-القهمهمم

يت!قوكلفيإليهيصارلافإنه؟الدينفيعاليةمنزلةمنالشبهلنقضىمامع

بل،الإسلامأهلبيننشأتأوظهرتشبهةكلعلىئرذولا،بإطلاقوحالي

محمودأالنقفسكانتوفرتإذا؟وشروطضوابطمراعاةمنذلكفيبدلا

عنه.مرغوبأمهجورأمذمومأكانوغلإمتفقدت!اذا،فيهمرغوبأممدوحأ

الاتية:النصوعررفيظاهرهوكما،الإسلامأئمةبينهاالضوابطوهذه

يدعيممنأحدعلىالاحتجاجإلىنضطرأناظنناوما":الدارميقال-1

فيالملحدةالعصابةبهذهابتليناحتىبهوالإيمانالعرشإثباتفيالإسلام

نشكوالثه!الىقبلنا،الأممفيهتختلفلملمابالاحتجاجفشغلونا،اللهآيات

.(2)"نستعينوبهنلجأوإليه،الإسلامعرىمنالعصابةهذهأوهتما

.(59-58)ص-الردودمجموعةضمن-الإسلامأصولمنالمخالفعلالرد(1)

.(32)عالجهمية)2(الردعل
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ديك!متلا

كثيرذكرنحبلاوالنظرالكلاممنكثيرةحججعليهمثم":وقال-2

.(1)"الناسضعفاءقلوبتحتملهالاأنمنتخؤفآمنها

المريسيضلالاتبإذاعةالمعارضهذابدأكمماولولا":وقال-3

بعضبقلوببعفكلامهيعلقأنمخافةكلامهبذكراشتغلنامافيكموبثها

تأويلهإلىيدعوهمأنأو،ضلالوفيخالقهممنشكفيفيلقيهمالحفال

وسمت،بجلالهواستخفاف،الربفيووقيعةتنقصكلامهخللأن؟المحال

لأن:المباركبنعبداللهقالولذلك،ويرهبالكفريتخوففيهالتنازعوفي

فمن،...الجهميةكلامأحكيأنمنإلمنأحبوالنصارىاليهودكلامأحكي

فيكمالمعارضأذاعهاحتىنقائصهوإذاعةفيهالخوضكرهناذلكأجل

الناسودعابثهامنعلىالإنكارإلايسعناألافخشينا،أظهركميبنوبثها

النساءمنالغفلةوأهلالناسضعفاءعنومحاماة،...اللهعنمنافحةإليها؟

.(2)"ويفتتنوابهايضلواأنوالصبيان

مناظرةمنأعظمجنايةالمسلمينعلىخييفما":اللالكائيوقال-4

الجملة،تلكعلىالسلفتركهممماأعظمذلولاقهرلهميكنولم،المبتدعة

حتىسبيلا،بدعتهمإظهارإلىيجدونولاودردا،كمداالغيظمنيموتون

الإسلامهلاكإلىلهموصارواطريقا،إليهالهمففتحواالمغرورونجاء

وطرقت،بالمناظرةدعوتهموظهرت،المشاجرةبينهمكثرتحتىدليلا،

.(3)"والعامةالخاصةمنعرفهايكنلممنأسماع

.(32)صالجهميةعلىالرد(1)

.(461-1/141)المريسيعلىالدارمينقض(2)

.(1/91)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(3)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

بينتقد-هنالذكرهالمقاميتسعلامماوغيرها-النصوصفهذه

وهي:نقضها،المرادالشبهةفيمراعاتهايجبالتيوالشروطالضوابط

المجهولةأوالمطرحةالأقوالقبيلمننقضهاالمراليالشبهةتكونلاأن-1

والعامة،الناسبينلهاونشرإشهارنقضهافيفيكونذلك،ونحوالمهقلةأو

وإخماللإماتته؟أحرىالمطزحالقولعنالإعراض!:(1)مسلمالإمامقال

.(2)"عليهللحفالتنبيهأذلكيكونلاأنوأجدر،قائلهذكر

رواجأبينهموراجتوأذيعتالناسبينوربتتقدالشبهةتكونأن-2

الشأنهذافيالكلامعنالنظرأهلإعراضرأيتولما":(3)قتيبةابنقالتتنأ،

إلىنجم،حينعنهالقناعوبكشفبدا،حينبالدواءتلقيهوتركهم،وقعمنذ

عليهونشأ،الكهلفيهالخطأعلىوجرى،رأسهوبسق،أساسهاستحكمأن

.(4)!...علياللهأوجبهماتركفيعذرألنفسيأزلم؟...الطفل

الحافظالكبيرالإمام،الحسينأبو،النيسابوريالقشيريمسلمبنالحجاجبنمسلم(1)

سنةتوفي،وقتهفيالدنياحقاظأحد،(ـه402)سنةولد،الصادقالحجةالمجؤد

.(585-557/12)السيرهـ(.انظر:261)

.(1/28)مسلمصحيحمقدمة(2)

ثقةكان،الفنونذوالكبيرالعلامةمحمد،أبو،الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبد(3)

.(ـه276)سنةتوفي،الناسوأياموالأخبارالعربياللسانعلمفيرأسآفاضلأدتنأ

.(203-13/962)السير:انظر

.(13-12)صالجهميةعلىوالرداللفظفيالاختلاف(4)
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ديم!متلا

المقصودبهايحصلالتيالحاجةقدرعلىنقفالشبهةفييقتصرأن-3

يتخاؤزبحيثذلكيتوشعفيولافيها،الذيالباطلورذالشبهةزيفبيانمن

يعرفونيكونوالمماوشبههمالبدعأهلأقوالمنالناسبينفتنتشرالمقصود

بدعهصاحبتمكنوالا":(1)الأوزاعيقال،وعقولهمقلوبهمتحتملهولا

.(2)"ارتيابأفتنتهمنقلوبكمفيورثجدالمن

ال!ثهمبه:نقضط!بقةفيتوفرهايجبشروط-الثالثالقهمع

البحثهذاإنبلكلها،لذكرهاالمقاميتسعلاقدوافرةالشروطوهذه

بعضها:ذكرعلىهخاسأقتصرفإنيولذا؟،بذلكمتعققكفه

هباءوتصييرهازيفها،وكشف،المخالفلشبهةالنقضإحكام"-1

الحقبهيلبسكتقفقللقارئولاللمخالفيبقىفلاوبالتاليمنثورا...،

تيمية:ابنالإسلامشيخقال،(3)"وضعفهالردلوهاءالحقويوهن،بالباطل

الجوابيكونأنبدلاالمسلميندينمنالمعلومةالأمورأنيعقمأنيحب"

أهلمنيسلكهمنيسلكهمابخلاف،فيهشبهةلاقاطعاجوابايعارضهاعما

وإنما،والبراهينبالأدلةواليقينالعلميبينونأنهميزعمونالذينالكلام

عندهمأنفسهمفيوهم،والشبهاتالشكوككثرةكلامهمفيالناظريستفيد

أهلوعالمالإسلامشيخعمرو،أبو،الأوزاعييخخدبنعمروبنالرحمنعبد(1)

سنةتوفي،والحديثوالفقهالعلمكثيرفاضلآخيراوكان،(ـه88)سنةولد،الشام

.(134-7/701)السير:انظر.(ـه571)

.(491)ععنهاوالنهيالبدع(2)

.(65)صالإسلامأصولمنالمخالفعلىالرد(3)
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفطالهمصنةأهلحس!نم

هذافيأحدهميقولولهذا،قاطعبرهانإنهيقولونفيماوشبهةشك

منفكل،...البرهانذلكيفسدآخرموضعوفي،قاطعبرهانإنه:الموضع

الإسلامأعطىيكنلمدابرهمتقطعمناظرةوالبدعالإلحادأهليناظرلم

الصدورشفاءبكلامهحصلولا،والإيمانالعلمبموجبوقىولاحقه،

.(1)"واليقينالعلمكلامهأفادولا،النفوسوطمأنينة

.-بيانهسبقكما-نقفالشبهفيوالسلفوالسنةالكتابطريقةاتباع-2

بالمسلميليقلاالذيالسعىوالخلقالبذيءالفاحشالكلامعنالبعد-3

.حالكلفي

فيالذيللباطلوبغضه،تقريرهيريدالذيللحقحبهيدفعهلاأن-4

فيهاالذيالباطلرفعفيالغلؤأو،الشبهةفيالذيالحقإنكارإلى؟الشبهة

درجته.فوق

منزلته.عنويرفعهفيهويغلوعندهالذيللخقيتحقسلاأن-5

نقضها،المرادالشبهةيناسببماوتنويعهاالأدلةحشدفييجتهدأن-6

كثيرةوعقليةنقليةبأوجهواحدةشبهةنقضواالأئمةمنوافرأعددأنجدولذا

الخمسين.تجاوزتوربما،العشرةتتجاوزقد

ويجتهدالصحيحةالطرقمنمعهايتلاءمبماشبهةينقفكلأن-7

.(2)كلذفي

.(1/753)رضلتعاادرء(1)

منهج،(7.-59)صالإسلامأصولمنالمخالفعلىالردإلى:ذلكفيويرتجع(2)

.(738-2/685)الاعتقادمسائلتقريرفيوالمناظرةالجدل
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القمهـسيد

الرابعالمبعث

والبدعة(6الأهواأهل)دالتعديف

الأولالمطلب

واصطلاحالغة(الأهواء)بالتعريف

أولأ-تعرلف*هواءلغة:

مصدر:-اللغويمعناهأصلفي-و)الهوى)هوى(،جمع)الأهواء(:

الشيءإلىالإنسانميل:والهوىأحب،:بمعنىتفوى(-)قوقيالفعل

.(1)قلبهعلىوغلبق،إياهوإرادتهومحبته

،(2)والسقوطالخلوعلىيدلوالياء(والواوالهاء)وهومادتهوأصل

يسقطه:)أيبصاحبهيهويلأنه)هوى(إليهويميلالإنسانيحبهمافسمي

،(3)(الهاويةالنارفيالآخرةوفي،داهيةكلفيالدنيافييسقطهفهو؟ينبغيلافيما

بصاحبهاتهويلأنهاأهواءالأهواءسميتإنما!:!ح(4)الشعبييقولذلكوفي

المصباح،(374-51/373)العربلسان،(984)صالقرآنألفاظمفرداتانظر:(1)

.(133)!لمنيرا

.(6/51)اللغةمقاييسمعجمانظر:(2)

.(849)عالقرآنألفاظمفردات،(6/16)السابقالمصدرانظر:(3)

عمرخلافةمنخلتسنينلستولد،الكوفيعمروأبوالشعبيشراحيلبنعامر(4)

والعلمالحفظفيزمانهواحدوكان،الصحابةمنكبيراعدداوأدركالمشهور،على!ط

.(62-ه2/426)التهذيبتهذيب.بعدها:وقيل،(ـه031)سنةتوفي،والفقه
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.(1)"النارفي

والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحم!نم

نأوذلك،(2)ريخكلمنخاليلأنه-أيضآ-بذلك)الهوى(وسمي

،والمذموموالمحمودوالشر،الخيرفييكون-إطلاقهأصلفي-()الهوى

صارحتى،الحقخلافكانوماالمذمومالميلعلىالهوىإطلاقغلبثم

ذلك،عنيخرجهبماالهوىنجتإذاإلا،الإطلاقعندالمتبادرهوذلك

سبحانه:قولهالعزيزالثهكتابفيجاءوقد،(3)للصوابموافقهوى:كقولهم

بغترممدكلهولةآئغمئقآضحلومنهتمآقواتتبعولتآتمافآغلتملكلؤي!تتجيبوانجإيئ!

لهوىالأن؟للتأكيد(آدتعشنىبغترممدى!قوله:فقيل،015:القصص9(آدتوشنى

.(4)الحقفييكونقدالهوىلأنللتقييد؟:وقيل،كذلكإلايكونلا

ذكرما":حم!(5)طاووسقال،الذمبهمرادألأإالقرآنفيالهوىتيردولم

السنةأهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي،(1/012)سننهفيالدارميأخرجه(1)

له.واللفظ(4/032)الأولياءحليةفينعيموأبو،(1/013)والجماعة

.(6/16)اللغةمقاييسمعجم(2)

المنيرالمصباح،(374-373/15)العربلسان،(2/392)المغربانظر:(3)

.(1/539)والحكمالعلومجامع،(331)ص

.(432-2/143)القرآنعلومفيالبرهان،(4/279)التنزيلأنوار:انظر(4)

القدوةالفقيهالحافظ،الجندياليمنيثمالفارسيالرحمنعبدأبوكيسانبنطاووس(5)

الصحابة،منخمسينوأدركذلك،قبلأو!عثمانخلافةفيولد،اليمنعالم

ومناليمنأهلعتادمنوكان،أصحابهكبراءفيمعدودوهومذةعباسابنولازم

.(94-5/38)السير:انظر.ومائةستةعامتوفي،التابعينسادات
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ديس!متلا

.(1)"عابهإلآالقرآنفيهوىالثه

قسمين:إلىالذمأوالمدحباعتبارينقسم-إذأ-فالهوى

المحمود.الميلبهويرادفيطلق-1

الإطلاقعندوالمتبادرالغالبوهو،المذمومالميلبهويرادويطلق-2

سبق.كما

أيضأ:قسمينإلىبهالمرادباعتباروينقسم

النفس.ميل:أيالمصدر،بهويرادالهوىفيطلق-1

وتشتهيه،وتحبهالنفستهواهما:أي،المفعولاسمبهويرادويطلق-2

ؤآقا!:تعالىقوله:الإطلاقهذاومن،(2)إياهوكراهتهابغضها:ذلكويتبع

لأنالشر؟منتهواهعما:أي،14.:النازعات9(آقوكنعقآلتقتقؤتهىزيهءققات!خافقن

وإنما،ئمقكلاقدذلكفإن،عليهيلاملاالإنساننفسفيالذيالهوىنفس

.(3)اتباعهعلىئلام

.(1/513)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه(1)

.(28/132)الفتاوىمجموع(2)

الفتاوىمجموع،(374-373/15)العربلسان،(2/392)المغربانظر:(3)

.(2/298)القرآنعلومفيالبرهان،(28/132)،(01/586-584،588)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالهمهمنةأهلمن!كلح

اصهطلاحآ:يهواءتعربفثانيآ-

منتستلذهماإلىالنفسقتلان":بأنهالاصطلاحفيالهوىعزف

شهوةعنناشئنفسانيغزض":وقيل.(1)"الشرعداعيةغيرمنالشهوات

.(2)!الشهوةيتبعرأي":وقيل.(2)!الثهأمرغيرفينفس

النفسإليهتميلماعلىالهوىقصرتأنهاالتعريفاتهذهمنويلحظ

كلامعليهجرىالذيأنإلا،اللغويللمعنىالموافقوهو،الشهواتمن

يطلقالهوىأنهووغيرهموالحديثالتفسيرأئمةمنبعدهمفمنالسلف

:(3)أمرينعلى

الشهواتمنتستلذهماإلىالنفسميلوهوالدنيا،فيالهوىأولهما:

الفجورإلىبصاحبهفؤذوهوذلك،ونحوعصبيةأوجاهأومالمنالمحرمة

.-بالتهوالعياذ-الكفرفيئزديهوقد،والعصيانوالفسوقالدنيافي

إلىوالسنةالكتابموجبعنبالخروج؟الدينفيالهوىوثائيهما:

،والنفاقالكفرإلىومآله،الفاسدةوالعقائدالمحدثةوالبدعالباطلةالمذاهب

.(4)أهلهعلىنكيرهموعظم،منهالسلفتحذيراشتدالذيوهو

.(962)صالكليات:وانظر،(532)صالتعريفات(1)

.(1/202)فيفالقدير(2)

.(2/651)اللهفانإغاثةانظر:.الشبهاتوفتنة،الشهواتفتنة:القيمابنسماهما(3)

،(143-28/132،142)(333-18/316،332)الفتاوىمجموعانظر:(4)

فيض،(671-2/165)اللهفانإغاثة،(7.1-1/251)المستقيمالصراطاقتضاء

وتفرقهمالمسلميناختلافأسبابفيمقدمة،(5/56)(2/011)(1/202)القدير

.(47-46)ىع
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ديك!متلا

:-نظريفي-للصوابالأقربالاصطلاحيفالتعريف؟ذلكعلىوبناء

ئلائمشهوةنيلإلىالنفسميل"وهو:،الحكيموعبدالعبدةمنكلتعريف

.(1)"عققهائوالهقشبهةاتباعأوطبغها،

السلف:وآثاروالسنةالكتابفيمجموعينالأمرانهذانجاءوقد

فوةمنكتمآشصذ!انؤأقنيكئميحن!كالدينى:تعالىالثهيقول:الكتابففي

منآلزليئآشتئتعاخ!!ققحنقآشتتتغتمتحقعهزقآشتختعوأوآؤبهاؤآكثرآقؤلا

هو(بالخلاق)الاستمتاعو،169:التوبة9(خاضوأؤصتئمكألذىتحقعهزقتيكم

.(2)الشبهاتهو(بالباطلو)الخوضأجلها،منوالعملوشهواتهابالدنياالتمتع

نإ!:قال"شىالنبيعن!الأسلميبرزةأبيعنأحمدالإماموروى

الهوكط"ومضلاتوفروجكمبطونكمفيالغيشهواتعليكمأخشىمما

.(3)"الفتنومضلات":روايةوفي

قدهوىصاحب:صنفينالناسمناحذروا":يقولونالسلفوكان

.(4)"دنياهأعمفدنياوصاحب،هواهفتف

.(46)صوتفرقهمالمسلميناختلافأسبابفيمقدمة(1)

.(2/661)اللهفانإغاثة،(1.-ه1/401)المستقيمالصراطاقتضاءانظر:(2)

.(1/12)الجنةظلالفيالألبانيوصححه،(4/042،423)المسند(3)

القيموابن،(1/501)المستقيمالصراطاقتضاءفيتيميةابنالإسلامشيئذكره(4)

.(2/166)اللهفانإغاثةفي
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والبدعةلأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلحك!نم

تكونأنغيرمنالشرعيةالطريقةتشابهفالبدعة:!الشرعيةتضاهي"

الحدود،وضعمنها:،متعددةأوجهمنلهامضادةهيبل،كذلكالحقيقةفي

ذلك.وغير،المعينةوالهيئاتالكيفياتوالتزام

يكونحتى؟السنةبهاليضاهييخترعهاإنماالبدعةصاحبفإنوأيضأ:

بالسنة.عليهتلتبسمماهيتكونأو،غيرهعلىبهافقتسأ

المقصودهوهذا:"تعالىدثهالتعبدفيالمبالغةعليهابالسلوك!يقصد

إلىالانقطاععلىيحثفيهاالدخولأصلأنوذلكوسلوكها،بتشريعها

علىالدواممنوتسأمتملقدالنفوسفإن:وأيضأ.ذلكفيوالترغيبالعبادة

يكونلاآخرنشاطلهاحصلتعهدهلاأمرلهاخذدفإذا،المرتبةالعبادات

.(1)الأولالأمرعلىالبقاءمعلها

أكتفي،مختلفةلاعتباراتعديدةتقسيماتالبدعةالعلمأهلقسموقد

وهي:إليها)2(،والإشارةبسردهاهنا

وإضافية.حقيقيةإلىالبدعةتقسيم-1

وتزيمئة.فعليةإلىتقسيمها-2

وعملية.اعتقاديةإلىتقسيمها-3

وجزئية.كليةإلىتقسيمها-4

يسير.وتصرفباختصار(55-1/15)الاعتصامانظر:(1)

،()الاعتصامالعظيمكتابهفيالشاطبيالإمامقررهممامأخوذةالتقسيماتهذهمعظملأ(ا

.بعدهمنبنىوعليه
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ديس!متلا

ومركبة.بسيطةإلىتقسيمها-5

.وكبيرةصغيرةإلىتقسيمها-6

وعادية.عباديةإلىتقسيمها-7

.ةق!فضوككقرةإلىتقسيمها-8

بالكراهةالمرادأنعلىالتنبيهمع-ومكروهةمحرمةإلىتقسيمها-9

.-التمزيهلاالتحريمكراهةهنا

الأحكامإلىأو،ومذمومةمحمودةأو،وسيئةحسنةإلىتقسيمها-01

.والمباحوالمكروهوالمحرموالمندوبالواجب:الخمسةالتكليفية

البدعلأن؟باطلفهوالعاشرإلامعتبرةصحيحةالتقسيماتهذهوكل

ضلالة.كلها

!ح!!!!6!ح!
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والبدعة*هواءأهلشبهنقضفيالهمصنةأهلمن!كلح

الثالثالمطلب

والبدعة(الأهواء)أهلبالمراد

:(والبدعةي!هواء)أهل؟اللغويالمدلولأولأ-

اللغويمدلولهاويظهر،ومعطوفإضافيمركبمنالكلمةهذهتتكون

الآتية:النقاطبتصؤر

الاختصاعمعنىتفيدقداسبمإلىأضيفتإذاالكلمةهذه)أهل(:كلمة-1

.(1)-ذلكبيانسبقوقد-بهالناسأخص:الرجلفأهل،إليهبالمضاف

هنا--وهي،اللامبمعنىالإضافةهذهالأهواء(:)أهلفيالإضافة-2

.(2)عالاختصالام

منإليهبالمضافالمضافاختصاصمعنىالإضافيالتركيبهذافأفاد

لامبمعنىالإضافةكونجهةومن)أهل(،كلمةإضافةجهةمن:جهتين

.الاختصاص

عأصحاباختصامعنىيفيدالأهواء()أهلالإضافيفالمركبهذا"وعلى

ماوفعلهم،إليهوتميلأنفسهمتهواهمااتباعهيمجهةمنوذلكبها،الأهواء

به.مهك!متوعمل،أوقولأواعتقادمنتقتضيه

سمعتقال:!اليمانبنحذيفةحديثفيجاءالمعنىوهذا

.(75)ع:رظنا(1)

.(213-2/532)-السالكضياء:مع-مالكابنألفيةإلىالمسالكأوضح:انظر(2)
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ديم!متلا

فأيعودا؟عوداكالحصيرالقلوبعلىالفتنتعرض":يقول!رالثهرسول

بأنه:القلبهذاوصف:آخرهوفي"...سوداء(1)كتةفيهكتأشيربهاقلب

.(2)"هواهمنأشربماإلامنكرأينكرولامعروفأيعرفلا"

منوكان،غيرهأوكانماءمائعكلتناول:-الأصلفي-و)الشرب(

لهاستعاروابغفيىأوحصثمخامرةعنالتعبيرأرادواإذاأنهمالعربعادة

فيهدخلت)أشيربها(:فمعنى،(3)البدنفيإنجاعأبلغهوإذ؟الشراباسم

لااختلاطابهواختلطت،الشرابمحلمفوحفتوأكنرقها،تاما،دخولا

.(4)بالثوبالصبغيختلطكمالهانفكاك

وأن،والهوىالإنسانبينيكونعالذيالاختصانوعالحديثفبثن

يزنولا،ونهيهأمرهعنيخرجفلاوقائذا،لهمالكاهواهصارهواهاتبعمن

بميزانه.لاإالأمور

آتخذآنهه،هؤلةيتتقونآؤ!:وتعالىتباركاللهقولفيجاءالمعنىوهذا

آتخذإقق!قننيتآقزة!:الأخرىلآيةاوفي،143:الفرفان9(و!يلألخئوليهونآقآشه

آلته(بغدينماتهديهقمن!نؤةتعيروغنىؤجغلضيرءؤقيهءغليؤختملجرغنىألثةةق!آؤقؤله

فلا،بهواهديفاتخذمنأرأيت:السلفبعضقولفيوالمعنى،123الجانبة:9

للنوويمسلمصحيحشرح.نكتفهولونهبخلافشيءفينقطةوكلئقطة،:أي(1)

(2/172).

.(144)(رقمدلا\8-128/1)مسلمأخرجه(2)

.(944)صالقرآنألفاظمفردات:انظر(3)

.(2/172)مسلمصحيحشرح،(2/454)النهايةانظر:(4)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجص!نم

.(1)هبوعملركبهإلاشيئايهوى

)الأهواء(،:إليهالمضافعلىمعطوفهو)البدعة(:المعطوف-3

الاختصاعمعنىإفادةمنعليهاشتملوماعليهالمعطوفحكميأخذفهو

الاختصاعلامبمعمىالإضافةكونجهةومن،إليه)أهل(كلمةإضافةجهةمن

المعنىمثلاللغويمعناهفيكون،(البدعة)أهل:قيلوكأنه،-سبقكما-

الأهواء(.)أهلالإضافيالتركيبفيذكرهسبقالذي

:(والبدعةلأهواء)أهلبالمرادثانيآ-

أرادواالذياللقبهذامنالسلفمرادبيانفيعباراتعدةالعلملأهل

:العباراتتلكومن،وخطرهمخطئهموبيانمنهموالتحذيرأهلهذئمبه

أهلعنداشتهرماالأهواء:أهلمنالرجلبهائغذالتيالبدعة"-1

.(2)"والسنةللكتابمخالفتهابالسنةالعلم

إلىالمنسوبينمنوالسنةالكتابموتجبعنخرجمنكانولهذا!-2

.(3)ادالأهواءأهلمنئجغلوالغئادالعلماء

علىحقيقةتطلقإنما(البدع)أهلوعبارةالأهواء()أهللفظإن"-3

والاستدلاللهاوالنصربالاستنباطالهوىشريعةفيهاوقدمواابتدعوها،الذين

معبودهاتخذ:المعنىأنإلىبعفالسلفوذهب،وقتادة!عباسابنقولهذا(1)

(19/17)البيانجامعانظر:جرير.ابنرجحهالذيوهو،عبادتهه!فنتهوىما

.(25/015)و

.(35/414)الفتاوىمجموع(2)

.(22ه-2/224))3(الاستقامة
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ديس!متلا

فيهامنظورأوث!خلافأ،خلافهمغذحتى،زعمهمفيصحتهاعلى

المستدلأوالمخترعهووالمبتدع،.عنها..والجوابردهاإلىومحتاجأ

قبيلمنالاستدلالذلكأكانعليناوسواء،الاختراعذلكصحةعلى

سبحانهالثهفإن،العاميالاستدلالقبيلمنكانأوالعلمفيعبالنظرالخا

فكأنهم،مهتدونآثارهمعلى!اناأمةعلىآباءناوجدناإناقالوا:أقوامأذم

وقد،العقلأهلمنعندهمكانواإذاالآباء(:)وهوجمليدليلإلىاستدلوا

خطأكانلولأنه؟عليهفنحن؟صوابلأنهإلاوليس،الدينهذاعلىكانوا

ومنالشيوخبعملالبدعةصحةعلىيستدلمننظيروهو،إليهذهبوالما

منأوالشريعةفيالاجتهادأهلمنكونهإلىينظرولابالصلاحإليهيشار

فياستدلالأيعدهذامثلولكن،بجهلأوبعلميعملكونهولاالتقليد،أهل

بهأخذفمن،سواهماواطراحالهوىاتباعفيعمدةجعلحيثمنالجملة

منوعلامة،...الابتداعأهلمسمىفيودخلمثلهبدليلبالبدعةآخذفهو

إجمالي،أوتفصيليدليلشبهةمنعليهبمامذهبهخلافتزذأن:شأنههذا

فهو،الهوىاتباععينوهو،غيرهإلىملتفتغير،عليههولماويتعصب

.(1)"الإثميحصلوعليهحقا،المذموم

منهليسماالدينفيوأحدث،والجماعةالسنةخالفمنكلهم-4

.(2)والأعمالوالأقواللاعتقاداتافي

للكتابمخالفتهاالعلماءبيناشتهرممابدعتهكانتمنأن!-5

.(164-1/162)الاعتصام(1)

.(1/34،37)والبدعوالافتراقلأهواءافيودراساترسائل:انظر(2)
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والبدعةالأهواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجك!نم

منفهو؟بعفالناسعلىفيهاالحقيخفىالتيالمسائلدقائقدونوالسنة

عليهحكمناالبدعةأظهرفمن،وعاميعا؟بينذلكفيفرقلا،البدعأهل

.(1)"مبتدعبأنه

بما(والبدعةالأهواء)أهلبالمرادبيانيمكنالعباراتهذهومن

الآتية:الأموريشمل

والسنة.الكتابموتجبعنالخروج.

فيوالسنةللكتابمخالفتهابالسنةالعلمأهلعنداشتهرمابإحداث.

والعمل.والقولالاعتقادأبواب

استحسنوهاأمورأوهوايتهمأشياءلابتداعهمالاسمبهذاوسموا.

الشريعة.منليست

:أصنافثلاثةعلىاللقبهذاويطلق.

لهاوالنصربالاستنباطالهوىشريعةفيهاوقدمواابتدعوهاالذين-1

وشبفهمخلافأ،خلافهمغذحتى،زعمهمفي!همحتهاعلىوالاستدلال

عنها.والجوابردهاإلىومحتاجأفيهامنظورأ

إجمالي،أوتفصيليدليلشبهةمنعليهبمامذهبهخلافيرذمنكل-2

العواممنأوعالمأكانسواء،غيرهإلىملتفتغير،عليههولماويتعصب

.والمقفدة

سواء،والسنةللكتابمخالفتهاالعلماءبيناشتهربدعةأظهرمن-3

مقفدأ.أوعاميأأوعالمأكان

.(1/221)والبدعالأهواءأهلمنوالجماعةالسنةأهلموقف(1)
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الأولىالباب

الستةأهلمنهح

والبدعةالأهوا،أهلعندالاستدلإلمنهحنقضهأ

:فصولثلاثةوفيه

استدلإلمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الأولالفصل.

بالمصادرالأصيلة.والبدعةالأهواءأهل

استدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهج:الثانيالفصل.

.للأصولالسابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهل

استدلالمنهجنقضفيالسنةأهلمنهجالسالث:الفصل.

الباطلة.بالمصادروالبدعةالأهواءأهل
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الاولىالمبحث

القرانيةياقبالآالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةالصمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:ال!انيالمطلب.

القرآنية.بالآيات

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

القرآنية.بالآياتوالبدعةالأهواء
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:ا!أولالفصل

بالمصادر*صيلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

الاولىالفعلى

الاهواوأهلىاسيقةلالىج!نمنقضفيالسنةأهلىج!نم

الاميلةبالمعا،رممةوالبة

الأولالمبعث

نيةالقرآبالآياقالاستدلال

السنةأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةالسمهيد:

منزلته،ورفيعمكانتهوعلؤالقرآنبهذامعرفةالأمةأعظمهمالسنةأهل

يعتقدونالذينفهم،ودعوةواحتجاجأوعملأوقولأاعتقادأبهأك!متوأشدهم

والشكوالرشادوالغيوالضلالالهدىبينالفارق،المبينالكتاب"أنه

ونحملهتذكرا،بهونسعدتبصرا،ونتأملهتدبرا،لنقرأهسبحانهأنزله،واليقين

ونواهيه،أوامرهإقامةعلىونجتهدبهونصدق،ومعانيهوجوههأحسنعلى

ورياحين،أشجارهمنسبحانهالثهإلىالموصلةالنافعةعلومهثمارونجتني

معرفتهأرادلمن،عليهالدالكتابهفهو،وأزهارهرياضهبينمنالحكم

،الظلماتلهأشرقتالذيالمبينونوره،إليهلسالكهاالموصلةوطريقه

وبينبيفالواصلوالسبب،المخلوقاتجميعصلاحبهاالتيالمهداةورحمته

إذايغلقفلاالدخولمفالذيالأعظموبابه،الأسبابانقطعتإذاعباده

والذكرالآراء،بهتميللاالذيالمستقيمالصراطوهو،الأبوابغلقت

العلماء،منهيشبعلاالذيالكريموالنزلالأهواء،بهتزيغلاالذيالحكيم

دلالاته،تختلفولا،آياتهتنقضيولاسحائبه،تقلعولا،عجائبهتفنىلا

بجستوكلماوتبصيرا،هدايةزادهاوتفكيراتأملافيهالبصائرازدادتكلما
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:لأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وشفاءعماها،منالبصائرنورفهوتفجيرا،الحكمةينابيعلهافجرمعينه

،القلوبورياضالنفوسولذة،القلوبوحياةوجواها،أدوائهامنالصدور

الفلاحأهليا:والصباحبالمساءوالمنادي،الأفراحبلادإلىالأرواحوحادي

.(1)"الفلانخ!علىحي

يأتي:ماذلكبهايتضحالتيالمعالمأبرزومن

عنبهو*كتفاء،والكفايةالغنيةهوالكرلمالقرآنأناعتقاد-1

:(2)سواهماكل

وهما:،ومبانيهالدينقواعدمنهما،أمرينيشملوهذا

والهدىوالعلمالحقففيه،والكفايةالغنيةهوالكريمالقرآنأن:الأول

ذلككلمنوفيه،والقصمالحقوالعبرةواليظةوالبيانوالشفاءوالنور

وخير،ونفعللعبادصلاحفيهشيءمنفما،وأوفاهوأشملهوأجمعهأتفه

وينفعهم،النافعوالعلمالهدايةمنهويأخذون،دينهمأمرفيإليهويحتاجون

.وأوفاهبيالؤبأحسنالعظيمالكتابهذاعليهاشتملوقدإلا،آخرتهمفي

.(1/3)السالكينمدارج(1)

لزومأ-ولاتضمنأولامطابقة-يدذلاالكريمبالقرآنالاكتفاءأنإلىالتنتهينبغي(2)

وهديالسنةاتباعإنبلعنهما،والإعراضوالسلفالصحابةوهديالسنةتركعلى

لرسوله،اللهمنوحيالسنةفإن،الكريمبالقرآنالاكتفاءمنهووالسلفالصحابة

نهىكماربه،عنبهجاءماكلفيوطاعتهرسولهباتباعكتابهفيسبحانهأمروقد

الصحابةفيهميدخلالذين-المؤمنينسبيلغيراتباععنأيضآكتابهفيسبحانه

واكتفاء،بالسنةاكتفاء:الكريمبالقرآنالاكتفاءفيفيكون،-أؤليآدخولأوالسلف

العلم.مسائلفيالتابعينوعنعنهمجاءوبماالصحابةبهدي
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

وب!نرئورخمةوممهىشئ:لئيلجمتاآتيهمنتغقتؤترئآ!:تعالىقال

!9الإسراء:9(هـآفوملتتىيهدىآتقرإنهذاإنة!:!وقال،189:النحل9(لفمصايين

أجملالكريمةالآيةوهذه،...وأصوبوأعدلأشذهيالتيالطريقة":أي

وأعدلهاالطرقخيرإلىالهدىمنالقرآنفيماجميعفيهاوعلاجلالله

العظيم؟القرآنجميععلىلأتيناالكمالوجهعلىتفصيلهاتتبعنافلووأصوبها،

وقال،(1)"والآخرةالدنياخيريإلىالهدىمنفيهمالجميعلشمولها

هوالذيبالحقمتلتسأ":أي!051الإسراء:أ(ترذؤل!لحتيأترتنه!ؤبآتحيئ:سبحانه

والأحكامالعقائدمنعليهاشتملماوهو،الوجوهأكملعلىالعالمنظامثبات

.(2)"الباطلخالفماوكلالأخلاقومحاسن

ربيرسوليأتيأنيوشكبشر،أنافإنما،الناسأيهاألا"!س:وقال

فخذواوالنور،الهدىفيه،الثهكتاب:أولهما:ثقلينفيكمتاركوأنا،فأجيب

.(3)!-فيهورغباللهكتابعلىفحث-بهواستمسكواالثهبكتاب

بهاللههدىالذيالكتاب...وهذادا:!الخطاببنعمروقال

تعالىالثهفإن"لفظوفي."رسولهبهاللههدىكماتهتدوابهفخذوا،رسولكم

وقال.(4)""شوومحمدأبهالثههدىكمابهتهتدوننورأأظهركمبينجعلقد

.(3/71)نلبيااءضواأ(1)

.(01/5804)التأويلمحاسن(2)

مشكلشرحفيوالطحاوي،(2408)رقم(1873/4)بنحوهمسلمأخرجه(3)

.(3464)رقم(9/89)-لهواللفظ-الآثار

.(1684)ورقم(679)!لارقم(6/2639)البخاريأخرجه(4)
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نقضفيال!همنةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالج!نم

ووقاه،الضلالةمناللههداهفيهماواتبعالقرآنقرأمن":!ثعباسابن

المسلمينمنبأحدنزلما":الشافيوقال،(1)"الحسابسوءالقيامةيوم

.(2)"عليهاالدلالةسبيلاللهكتابوفيلاإنازلة

والعلومالكتبمنسواهماكلعنالكريمبالقرآنالاكتفاء:الثاني

منكانعليهاشتملفيماكافيأوافيأالكريمالقرآنكانإذافإنه،والعقول

.سواهماكلعنبهالاكتفاءالواجب

وهذا"!15:العنبهوت9(!الزيتلىث!صفألختكآئرنخاآتآتكفهزآؤتؤ!:تعالىلقا

...فإنهكثير،شيءالباهراتوالدلالاتالآياتمنفيه،جامعمختصركلام

إخبارهثم،...صدقهعلىالآياتأكبرمنأفيوهوبمجزدهبهالرسولإتيان

مطابقتهمعوالمتأخرةالمتقدمةوالغيوبالسابقينوأبناءقصمالأولينعن

أدخلماوتفيللصحيحوتصحيحهالمتقدمةالكتبعلهيمنتهثم،للواقع

أمرفما،ونهيهأمرهفيالسبيللسواءهدايتهثم،والتبديلالتحريفمنفيها

تئهلمليته:العقلفقالشيءعننهىولابه،يأمرلمليت!:العقلفقالبشيء

،والعقولالبصائرلذويالمعقولةوالحكمةوالميزانللعدلمطابقهوبل،عن!

تصلحلابحيثزمانوكلحاللكلوأحكامهوهدايتهإرشاداتهمسايرةثم

طلبعلىوعملالحقتصديقأرادمنيكفيذلكفجميعبه؟إلاالأمور

.(3)"الفرقانيشفهلممناللهشفىولا،القرآنيكفهلممناللهكفىفلا،الحق

الإسنادصحيح":وقال(3438)رقم(2/134)المستدركفيالحاكمأخرجه(1)

."يخرجاهولم

.(04!ى)العليلشفاءفيالقيمابنالإمامعنهنقله(2)

.(634-633)صالرحمنالكريمتيسير(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةيلاهواءأهلاستدلال

منعددف!رهفقد،(1)"بالقرآنتتقنلممنمناليس"همكل!ه:وقال

.(2)سواهماكلعنبهيستغننلممنالمراد:بأنواللغةالعلموأهلالسلف

:-التوراةمنورقةمنيقرأ!الخطاببنعمررأىلما-!رووقال

واتبعتموهحيأموسىكانولو،نقيةبيضاءبهاجئتكملقدبيدهنفسيوالذي"

.(3)"اتباعيإلاؤيحمعهماحتأموسىكانولو":روايةوفي،"ضللتموتركتموني

المتقدمةالكتبفيماقزرفإنه،القرآن"وهكذا:تيميةابنالإسلامشيخقال

الأدلةوبينوتفصيلا،بياناذلكوزادالآخر،اليوموعنالفهعنالخبرمن

الشرائعوقرر،المرسلينورسالةكلهمالأنبياءنبوةوقزر،ذلكعلىوالبراهين

بأنواعوالرسلبالكتبالمكذبينوجادل،كلهمالرسلبهابعثتالتيالكلية

المتبعينالكتبلأهلونصرهلهمالفهعقوباتوبئن،والبراهينالحجج

المتقدمة،الكتبفيالكتابأهلفعلهوما،وبدلمنهاحرفماوبتنلها،

بأحسنالنبواتبهجاءتماوكل،ببيانهالفهأمرمماكتموهماأيضاوبين

.(8907)رقم(6/2737)البخاريأخرجه(1)

والطحاويوالبخاريسلامبنالقاسمعبيدوأبيعيينةبنوسفيانوكيعقولوهو(2)

،2/421)عبيدلأبيالحديثغريب،(4/9181)البخاريصحيحانظر:،وغيرهم

،(2/5)للأنباريالزاهر،(353-347/3)الآثارمشكلشرح،(172-169

،(528/2)الإيمانشعب،(5/135)اللغةفيالمحيط،(8/174)اللغةتهذيب

.(14-52/39)القاريعمدة،(71-9/69)الباريفتح،(6/18)المحكم

ظلالفيالألبانيهن!حو،(95115)رقم(3/387)المسندفيأحمدالإمامأخرجه(3)

.(05)رقمالجنة
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يديهبينماعلىالهيمنةلهفصارت،القرآنبهانزلالتيوالمناهجالشرائع

خزلهتمابكذبوشاهدبصدقهاشاهدفهو،متعددةوجوهمنالكتبمن

الخبرياتفيشاهدفهو،نسخهماونسخ،الفهأقرهمابإقرارحاكموهومنها،

بمثله،يأتواأنالخلائقيقدرلانفسهفيمعجزإنهثم،...الأمرياتفيحاكم

جاءماوفيه،ونبوتهصدقهعلوبرهانهالرسولآيةوهو،الرسولدعوةففيه

وبيانالأمثالضربمنأيفاوفيهبه،جاءماعلىبرهاننفسهوهو،الرسولبه

يكنلمالعلماءجميععلومإليهجمعلوماالرسولبهجاءماتفضيلعلىالآيات

فيوالآخرونالأولونبهتكلمماتأملومن،القرآنفيبعفماإلاعندهمما

والسياساتوالأخلاقوالنبواتالمعادوأمورالإلهيةوالعلومالدينأصول

يجدلمونجاتها،وسعادتهاوصلاحهاالنفوسكمالفيهماوسائروالعبادات

وغيرهمكالمتفلسفةالرأيأهلومنالنبواتأهلمنوالآخرينالأولينعند

نبيإلىوكتابهارسولهامعالأمةتحتجلمولهذا؟القرآنبهجاءبعفماإلا

سواء،غيرهبنفسهيستقللاشيءإلىتحتاجأنعنفضلأآخر؟وكتابآخر

الذينوالقياسالنظرأربابعلممنأو،والملهمينالمحدثينعلممنكان

.(1)املالسماءمنمنزلبكتابذلكمعيعتصمونلا

:القرآننصوصتعظيم-2

واجتناب،لأوامرهالامتثالمنها:أمولي،عدةعلىيشتملالتعظيموهذا

عنبهوالاكتفاء،ولزومه،لهوالاتباعوالتسليم،بمواعظهوالائعاظ،نواهيه

والأفعالوالأقوالالعقائدووزن،إليهوالتحاكم،عليهوالاعتماد،سواهماكل

.(4-ه17/44)الفتاوىمجموع(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نميلاول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

عنالبعدكلوالبعد،والهوىبالظنتفسيرهوعدمفيه،المماراةوتركبه،

.(1)هيفوالشكوكالشتهإثارةأوعقلأورأيمنشيءبأيمعارضتهأومخالفته

يمقآلجتزةمق!وكتآن!!نآ!زسموئة7ألتةتقىإدانؤتهؤلايمؤمزؤتاكأن!:تعالىقال

تآيها!:سبحانهوقال،136:الأحزابأ(تج!يناضحقلاضلؤر!يموتعرققذآلتةيغعىؤمنآفيهتم

:!وقال،012:الأنفال9(ت!تمعونؤآشصغتهتؤلوأؤلاؤزسموته،آلتةآلهيعوأاقواةآلديمت

هتموأؤثكآلتههدئهمآلديمتأؤليكآخمتتنهكاقصقبعولنآئقؤذيم!تتيثونآلديمت!!قب!يترجكاد

.811-71:لزمرا9(ت!بهلأ1أؤلؤا

وال!سوى:والعقلالرأيعلىمب!كلاالقرآنتقديم-3

لاأنه:بإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهاالمتفقالأصولمن!

قياسهولامعقولهولاذوقهولابرأيهلاالقرآنيعارضأنقطأحدمنيقبل

الرسولأنالبيناتوالآياتالقطعياتبالبراهينعنهمثبتفإنهم،وخدهولا

القرآنفكان،...أقومهيللتييهديالقرآنوأن،الحقودينبالهدىجاء

عارضأنهالسلفمنأحدكلامفييوجدلاولهذا؟بهيقتدىالذيالإمامهو

قد:قطقالولا،ومكاشفةووجدبذوقولا،وقياسورأيبعقلالقرآن

العقل،تقديمفيجب:يقولأنعنفضلأ،والنقلالعقلهذافيتعارض

ئفؤضأنإما-والتابعينالصحابةوأقوالوالحديثالقرآنيعني-والنقل

مكاشفةأومخاطبةأوؤخذاأوذوفالهإن:يقولمنفيهمولايؤؤل،أنوإما

.(13/60)(8-4/2)(157/3)الفتاوىمجموع،(269-223/1)الإبانةانظر:(1)
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

خيالأالقرآنخالفماكليعذونكانوابل،(1)"والحديثالقرآنتخالف

.(2)حقائقلاوأوهامأ

يمقآلجتزةقئمتكو!آن!!تآؤزس!وئه*آلتةتضقإدائؤمتهؤلايئؤصمزؤتاكأن!:تعالىقال

قلآ!:سبحانهوقال،136:الأحزاب9(تجييتاضتقلأضحلؤقممولفوققذآدتةتغع!ؤقنآقيهتم

قخاحرجاآنفيي!هتممجدوأقيلالم!هشلئثحرفيمايحكموكحتئيؤيمنوئلاورئك

.165النساء:9(وي!فموألهتمتييماتئ!!ق

.(3)"...الدينعلىالرأياتهموا،الناسأيها":!الخطاببنعمروقال

المخاطبين:لدىمف!سومةالكربمالقرآننصوصأناعتقاد-4

وأبلغها،العربأفصحقريشعل،مبينعربيبلسانالكريمالقرآناللهأنزل

القرآنفياجتمعوإذ،الحجةوإقامةوالإرشادوالبيانوالهدايةالإنذاربهمرادأ

مفهومةالدلالةواضحةالمعانيبئنةنصوصهتكونأنيلزمفإنهكلهذلك

منبحاليالقرآنعنانفكاكهيتضؤرأنيمكنلااللازموهذاالمقاصد،

.(29-13/28)الفتاوى)1(مجموع

.(37/7)التعارضدرء)2(انظر:

"الناسأيها":قولهدون(3953)رقم(4/1534)البخاريصحيحفيأصله(3)

والضياء،(1/72)الكبيرالمعجمفيالطبرانيبتمامهوأخرجه."الدينعل":وقوله

بنسهلعنالوصيةهذهجاءتكما،(1/130)المختارةالأحاديثفيالمقدسي

مسعودأبيوعن،(6/88،89)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه:!حنيف

على"عبارةدونلكن(8/672)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه:!البدري

."الدين
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كانوما،معنىالقرآنلإنزالكانماكذلكيكنلمإنأنهعنفضلآ،الأحوال

مايفهملمإنإليهوالمرشلالمخاطب"لأن،بإنزالهاللهأرادهلماتحقيقفيه

وبعدهإليهالرسالةمجيءوقبلالخطابقبلفحالهإليهبهوأرليملبهخوطب

.(1)"جاهلأذلكقبلبهكانشيئأوالرسالةالخطابلفذهلمإذسواء؟

وقال،9511-941العراء:9(مايزغزثزيي!ماني!آئنديئكتمنلمحيهو!!:تعالىقال

تعالى:وقال،189:النحل9(ؤههكطلثنئءليئ!تاآتيهتنتغقث!ؤترئآ:سبحانه

.133:لفرقاناا(مب!قتوآخصنلخقلآلأجئت!صإفلاتأتوتثبمثلي!

سورةأنزلتما،غيرهإلهلاالذيوالله":!مسعودبنالثهعبدوقال

وأناإلاالثهكتابمنآيةأنزلتولا،أنزلتأينأعلموأناإلاالثهكتابمن

لركبتالإبلتبلغهالثهبكتابمنيأعلمأحدأأعلمولو،أنزلتفيمنأعلم

.(2)"إليه

الذينولاالسلفيحتجلم"أنهالأمر:هذاعلىبهئستدذماأعظمومن

الأل!ن،عربكانوالأنهم؟معانيهعنيسألواأن!ىالنبيإلىوحيهأدركوا

مثلهالعربكلامفيممافيهوعمامعانيهعنالمسألةعنبهبعلمهمفاستغنوا

الإعرابوجوهمنالعربيالكلامفيمامثلالقرآنوفي،والتلخيصالوجوهمن

.(3)"والمعانيالغريبومن

.(1/7)البيانجامع(1)

.(6471)رقم(4/2191)البخاريأخرجه(2)

.(1/8)القرآنمجاز(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثه6لمرادمطابقةالكربمالقرآننصوصظواهرأناعتقاد-5

والظاهر:الحقيقةعلىالكريمالقرآننصوصوحمل

والفصاحةالبلاغةغايةفيوالقرآن،العليماللهكلامالكريمالقرآنكانلما

تكونأنذلكاقتضى؟المخاطبينلدىمفهومةومعانيه،والبيانوالوضوح

وشتنالعربلسانبمقتضىالذهنإلىتتبادرالتيالقرآننصوصظواهر

أرادهاالتيهيتصريفاتها؟ووسياقاتهاالقرآنيةالاستعمالاتوؤفقكلامهم

نأيجببلالظاهر،يخالفباطنعالقرآننصوفيفليسبها،المتكقمالله

يخالفللنصت!باطنناذعاءوأما،الحقللظاهرالموافقهوالحقالباطنيكون

لاعالقرآننصوفإنولذا؟وضلالا)1(،وجهلأخيالأإلاهوفليسظاهره

منها.المفهومةالواضحةوظواهرهامعانيهاحقائقعلإلاوتحقلتفهم

ؤهذىآلضدويىكتلماؤشقآ*زيكتميحنتؤعنهةجآءتكمقذآلتاسررتآئها!:تعالىقال

،581-57:يونس9(!معوقهوختنيمخاقفتقرحوألكوبرختهءيخسدقلبففليآلتو!لفمؤيخينوزخة

إلمقوققدى"آلحقهؤزئبثينإقثأنننلآلذىآتعتتمأوتوأآلدينؤتينى!:سبحانهوقال

ق!ايقضتثئبهاآئحديمثىكتخاآخضترذ!آلتة:!وقال،16سبأ:9(آتقنيهمينآتحميدعرو

آدتههدىذلكآدتةدتجيإلىؤقلوبهتمجثودممتملجينثئمزبهتممخمثئؤلتآلدينجلودمضهتقشصير

بأنهالعلمأولي!ايمان،بالقرآنالمؤمنينففزح،!23الزمر:1(ثختآ4بوءمنتهدى

ذلككل؟وسماعهقراءتهحينالخشيةأهلجلودواقشعرار،والهدايةالحق

ذلكلهمفأوجب()القرآنكلامهظاهرمنالثهمرادعرفوالأنهميكونإنما

وراءمعنىكانبلظاهرأ،المراديكنلمولو،الكريمةالشريفةالصفاتتلك

.(6/233)رضلتعاادرء:نظرا(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلحم!نماي!ول:الفصل

بالمصادر*!هيلةوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

إليهالوصوليجعلماوالعناءوالمشقةالعنتمنمعرفتهفيلكانالظاهر؟

وخشوعمطمئنإيمالخوأفي،الحالهذهمعتكونفرحهفأيكوجشأ،غ!يرأ

.؟عنهينتجصادقي

فالنصوع،(1)،كنهارهاليلهاالبيضاء،علىتركتكمقد!!س:وقال

لهافليسسواء،وباطنهاوظاهرها،الدلالةظاهرةالمعانيواضحةالقرآنية

وسياقاتهااللغويةمعانيهاغيرعلىتدلألفاظفيهاولاظاهرها،يخالفباطن

القرآنية.

والتحريف:التبديلمنسالممحفوظالقرآنأناعتقاد-6

بينالمصاحففيالفثتت!س،محمدنبيهعلىاللهأنزلهالذيالقرآن

ويكتبونه،ويعقمونهتخقظونهالأرضأقطارفيالمسلمينبأيديالذيالذفتين،

والزيادةوالتحريفوالتصحيفوالتغييرالتبديلعنبحفظهسبحانهتكقلقد

علىنزلمنذكلهاالأشياءهذهمنسالممحفوظالعظيمفالقرآن.والنقصان

المصاحفمنبرفعهالزمانآخرفيسبحانهالثهيأمروحتىى!ت!محمد

ولاحرفأمنهينقصأوفيهيزيدأنالخلقجميعمنأحديقدرفلاوالصدور،

.(2)كلمةولاحركة

سننصحيحفيالألبانيوصححه.(43)رقم(1/32)سننهفيماجهابنأخرجه(1)

.(1/41)ماجهابن

الأدلةقواطع،(279-4/278)البرعبدلابنالتمهيد،(41/8)البيانجامعانظر:(2)

.(3/104،454)الفتاوىمجموع،(1/06)القرآنلأحكامالجامع،(1/29-03)
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نقضفيالهمصنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

سبحانه:وقال،19الحجر:9(ته.كقظونآلوكرظتاترئنآمخنإتا!:تعالىقال

منشيئأيبذلحدأفلا،5111:الأنعام9(لكلنتصلأمسذليم!ذقاؤعذلأزتكؤتتتءطضت!

ذائعأشائعأيحرفهاأنعلىتقدرأحدولا،وأعدلأصدقهوبمااللهكلمات

لكلماتهاللهمنضمانالآيةففي،كالتوراةالسابقةالمنزلةبالكتبفعلكما

.(1)بالحفظ

الكربم:القرآنآياتبينالتعارضننى-7

الذي،القائلينأصدقالخبير،العليمالثهكلامهيالكريمالقرآنآيات

وتناقفأأوتعارضأواختلاففيهايقعأنالمحالفمنشيء،كلأتقن

وأحكامها،مئ!ي!قةفمعانيهاواحد،ونسقومثالنظامعلىتجريكلهابلتضاد،

ويبتنه)2(،ويوافقه،بالتحقيقلهويشهد،بالتصديقبعضأيؤيدوبعضها،مؤتلفة

وأبنظيرهيأمربلآخر،موضعفيبنقيضهيأمرلمبأمرفيهاالثهأمروإذا

وأنظيرهعنينهىبلآخر،موضعفيبهيأمرلمشي؟عننهى!اذابملزوماته،

لمشيءبثبوتأخبرإذاوكذلك،-نسخهناكيكنلمإن-ملزوماتهعن

لمشيءبنفيأخبر!اذا،ملزوماتهثبوتأوبثبوتهيخبربل،بنقيفذلكيخبر

لوزامه)3(.ينفيأوينفيهبليثبف،

.(1/832)التأويلوأسرارالتنزيلأنوار:انظر(1)

الموقعينإعلام،(179/)هالبيانجامع،(173)صللشافيالرسالةانظر:(2)

.(2/133)الاعتصام،(2/231)

.(3/61)الفتاوىمجموعانظر:(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم!لاول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

وعن،!82:النساء1(!يينآخيقعاتؤجدوأييوجمندغترآلتويمقؤتؤكأن!:تعالىلقا

جلوشاكانوا!اللهرسولصحابةمنمشيخةأن،!تعمروبناللهعبد

رواية:وفي-فيهافتماروا،القرآنمنآيةذكرواإذ،أبوابهمنبابعند

أصواتهم،ارتفعتحتى،-آيةينزعوهذاآية،ينزعهذاالقدر،فييتنازعون

وجههفيفقئكأنما:روايةوفي-وجههاحمرقدمغضئا!صاللهرسولفخرج

اللهكتابتضربواأنبعثغ؟!،بهذاأو،أمرتمبهذا":فقال،-الرمانحب

ببعض،بعضهالثهكتابضربوابهذا،قبلكمكانمنهلكإنماببعف؟،بعضه

علمتمفماببعف،بعضهتكذبوافلابعضا،بعضهيصدقاللهكتابنزلوإنما

.(1)"عالمهإلىفكلوهجهلغومافقولوا،منه

:القرآنآياتبجميعلإيمان-8

منها:،جوانبعدةيشملالإيمانوهذا

فيحرفأولفظمنماوأنه،وحروفهالكريمالقرآنبألفاظالإيمان-أ

وسياقهوتركيبهإفرادهفيوبيانأوفصاحةبلاغةالغايةبلغوقدإلاالقرآن

التغييرأنواعمننوعبأيمنهالشيءالتعرضالبتةيجوزفلا،واستعمالاته

ذلك.نحوأوإبدالأوتأخيرأوتقديمأوزيادةأوحذفمناللفظي

وبفغوهاوصحابفوو!ك!النبيفهمهاكماالكريمالقرآنبمعانيالإيمان-ب

باطلولافيهاريبلاحقوكلهاوأقومها،وأسذهاالمعانيأصخوأنها،للأمة

.(091)صالجنةظلالفيالألبانيوحسف(2/178،185،951)أحمدالإمامأخرجه(1)

.(2666)رقم(4/5302)-مختصزا-مسلمالإماموأخرجه
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

القرآنلمعانيالتعزضعنبالمسلمينأىالإيمانوهذا،الوجوهمنبوجه

التأويل.أوالتحريفأوبالتعطيلالصحيحةالكريم

ومفضلأ:مجملأإيمانأومعانيهالكريمالقرآنألفاظبجميعالإيمان-!

به.إلاالعبدإيمانيصحولا،مسلمكلعلىعينفرض:فالمجمل

فيالفقهمنالمؤمنازدادفكلما؟الإيمانأهلفيهيتفاوت:والمفضل

،وأمرهخبرهعفوعقلفيها،مرادهالثهعنوفهم،ومعانيهالكريمالقرآنألفاظ

ومقامهأعلىودرجتهأعظمإيمانهكانوالكنوز؟الأسرارذلكمنواستنبط

.(1)أرفعالثهعند

(يوءو!سرترذغلألذىئيهتبؤآؤزشويهءبآدنعةايمنو(ةامنو(لدينآتآثها!:تعالىقال

،115:الثورى9(!نيمنآدتهآنرلبخآءاضضت!ؤقل:سبحانهوقال،1136النساء:أ

آئصنذرين!منل!كونةققبثرغلى!آلأميهتآفرحبهترذ!آلغقينرلثثتريلؤ!تثكل!:لوقا

،!24:فصلت9(ءطعهؤلايمقتوتدتكقمنماآلظلتإنيولأ!،5911-291:العراءأ(غزثؤمبايزيل!صاني

مت!نمييلث1ذيقعلمنحرآفمابحغمقؤتكفروئتكتبأبئغضى!آقئؤيحنو!:لوقا

ؤآلزيحمخو!!:لوقا،!58:البفرةأ(آئقذأبآلثصذإلى+ونقردؤض!علآوتؤمتتالذآتحيؤؤآفيلأيخرك!إ

.!7:عمرانآل9(زيآعديمنءكأيرتااةتقولونلمتنآفي

الكريمتيسير،(16)عالإسلاميةالجيوشاجتماع،(8/44)التعارضدرءانظر:(1)

.(83-80)عىالمنثورةالسنةأعلام،(12./2)الرحمن
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

كله:الدينفيالحجةهوالكربمالقرآن-9

الكريمالقرآنفيسبحانهبئنه!ومحمدأنبيهبهاللهبعثالذيالدين

القرآنفكان،ومسائلدلائلوفروعأ،أصولأ،وشريعةعقيدةبيالبأحسن

مراجعوأعلى،إليهمرجوعأولفهو،كلهالدينفيوالحجةالعمدةهوبذلك

.(1)هبالمقطوع

ومق!ؤلايشىيصلقلآهدائآتتغفتنهذىشنئيأيخي!م!فإفا:تعالىقال

حشزتتئلورلتقال!آغمىآلقنمؤتؤسوؤغمثصؤضحنكامعيشصةلبماقإنذ!رىعنآغرضق

وقال،!621-231:طه9(ئم!ننليؤتمآلكوكذقنم!يتهااتنتاةآئتكلكذكذ!قاب!يموقديهنتأغمى

لثئ!تنو!صيلصيدتهتتنآلدىتضديقؤلخنيقزتصديثاماكأن!:نهسبحا

.!111:يوسف9(لفؤيريؤكنونورخمةؤهدى

منها:أمور،عدةيتضمنأنبدلابالقرآنالصحيحوالاحتجاج

سبحانه،اللهدينمنهيستقىالذيالأصلهوالكريمالقرآنيكونأن-أ

إلىيلتفتأنالوجوهأكملعلىعلمهاتحصيليرادمسألةكلفيلابد"ف

جنسهاأونوعهاذكرأوعينهاعلىمنصوصأوجدتفإن؟القرآنفيأصلها

.(2)"فذاك

بينتفريقدون،ومسائلهالدينأبوابجميعفيبالقرآنيحتجأن-ب

مجصحين(ائقرةانجعدوأ!آلديمت:سبحانهقالول،وأخرىمسألةبينولاوآخرباب

.(3/537)فقاتلمواا:نظرا(1)

.(3/537)فقاتلمواا(2)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةيلاهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

مامنهوأخذوا،ببعضببعفوكفروافآمنواوأصنافأ،أجزاء:أي191الحجر:1

أبوابفيحجةالقرآنيتخذلمفمن.(1)أهواءهمخالفمامنهوتركواأحبوا

الآية.هذهتشملهممنكانكلهاالدين

والأقوالالعقائدبهتوزنالذيالميزانهوالكريمالقرآنيكونأن-!

وقال،14:الأحزاب1(آلشبيليقدىؤهؤآلحقتقولمؤآدته!:تعالىقال،والأعمال

تغدفماذا!:سبحانهوقال،181الإسراء:9(آلتطلؤزهقآلحقجكوقل!:سبحانه

.132يون!:1(آلضئئلإلأآلحتئ

والاختلافالتنازععندالقضلالخكمهوالكريمالقرآنيكونأن-د

الى7قحكمهلثئعيحنييهآختققئمؤما!:تعالىقال،الدينمسائلمنمسالةأيفي

ئؤيمنونانكنغوآلرتموليدتزالآقرذؤهكللهئئفيتترغتمقإن!:نهسبحالوقا،011:الورى9(أدته

المطلقالتسليمذلكيتبعثم،159النساء:9(تأولينؤآخئتقخئرلكدأ!يخيؤآلتؤيربآدتؤ

ؤلايمومز!ؤقاكأن:تعالىقال،والخلافالنزاعورفغالثهبحكمالتائموالرضى

سبحانه:لوقا،136:الأحزاب9(آقيهتميمنآلجتزةقمتكونآنآقرأؤزمج!وله"*آدتهقضىإدامؤمته

(يؤيمنوئلقؤ2ؤرخةؤهدىييةآخئقفوأآلدىقصلتتدإلأآليهتمبغاتكآئرتنآؤمآ!

لاثتم!صشمحرييمايحكموكلايؤيحنوئحتئورئكقلآ!:!توقال،416:النحل9

.!65:النساءأ(لت!تييماأومت!مميوقصختتتحغاخرخاآنفيي!هغيجدوأفي

القرآنتفسير،(51/59)القرآنلأحكامالجامع،(66-41/61)البيانجامعانظر:(1)

.(2/559)العظيم
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الأولالمطلب

والبدعةالأهواءأهلعندوحجيقهالقرآنمنزلة

بالهوىمتلبسين،والسنةالهدىعنخارجينوالبدعالأهواءأهلصارما

والنور،الحقمنكتابهفيالثهأنزلهلماعظيمةمفارقةبنوعإلا؟والبدعة

حيثمن-معهفحالهم،ونهيهلأمرهومخالفةوشتنه،هديهعنوخروج

فليسواقلوبهمفيالقرآنمعالمدرست":!حالقيمابنقالكما-الجملة

وأعلامهألويقووقعتيعمرونها،فليسواعندهممعاهدهودثرتيعرفونها،

لافلذلكنفوسهمآفاقمنالنيرةكواكبهوآققتيرفعونها،فليسواأيديهممن

يبصرونها،فليسواوعقدهاآرائهمنمقماجتماععندشمسهوكسفتيحبونها،

وشنوا،اليقينولايةعنوعزلوهاالحقيقةسلطانعنعالوحينصوخلعوا

كمينجيوشهممنعليهايخرجيزالفلاالباطلةالتأويلاتغاراتعليها

يليقمابغيرفعاملوها،لئامأقوامعلىالضيفنزولعليهمنزلت،كمينبعد

والأعجاز،صدورهافيبالدفعولكنبعيدمنوتلقوها،والإكرامالإجلالمنبها

النصوصأنزلواالاجتياز،سبيلفعلىبدولاكانوإنعبورمنعندناماللث:وقالوا

،سلطانولانافذحكمومالهوالخطبةالسكةله،الزمانهذافيالخليفةمنزلة

،المعقولمنحظهمبخوسظواهرصاحبوالسنةبالكتابعندهمالمتمسك

الفاضلهولديهمالمتهافتةوالأفكارالمتعارضةالمتناقفةللآراءوالمقلد

.(1)"المقبول

.(1/5)السالكينمدارج(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

يأتي:ماوالبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالقرآنمنزلةبهتتبينومما

وثبوتا:مصدزافيهوالتثمكيكالقرآنفي1-الطعن

فخرجوا،والحقالهدىعنالبعدفيوالبدعةالأهواءأهلمنلهئاماشتط

الدفتين،بينماهووأنه،اللهعندمنمنزلالقرآنأنعلىالمسلمينإجماععن

فمنهم:،ويقرؤونهالمسلمونيحفظهالذي

!رمحمدبهجاءوناموسأالبشر،كتبمنكغيرهالقرآنجعلمن-أ

بهايقومونوأعمالأالدنيا،فيبهينتفعوناعتقاداوالعامةالناسإلىليختل

قولهم:وحقيقةالشقاء،فييقعوالاحتىيتجنبونهاوأخرى،السعادةفتفيدهم

بهأخبرفيماكاذبأكان!انما،اللهعندمنالقرآنبهذاب!أيلم!صمحمدأأن

منالجمهورمصلحةلأجلالآخر؟واليومورسلهوكتبهوملائكتهاللهعن

.(1)رانولاجنةولابعثولامعادلاوأنهالدنيا،فيالناس

الذيالقرآنهوليسالمسلمينبينالمتواترالقرآنأنادعىمن-ب

نظمهبينوخولفوبمذل،غترقدالقرآنأنفزعم،ى!ك!محمدعلاللهأنزله

!ر،الرسولعنثابتةغيروجو؟علىوقرئ،إليهأنزلعماوأحيل،وترتيبه

.(2)هيفوزيدمنهنقضقدوأنه

.(337-12/336)(4/431)الفتاوىمجموع،(2/901)السنةمنهاجانظر:(1)

.(787-2/087)ومخالفيهمالسلفبينومنزلتهالكريمالقرآن:ويراجع

.(993-2/972)ومخالفيهمالسلفبينومنزلتهالكريمالقرآن:يراجع(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

دلالة:القرآنفط2-الطعن

علىيشتمللمالقرآنهذاأنإلىوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفذهب

اعتقادهيجبومااللهمعرفةإلىالموصلةللطريقالواضحالشافيالكافيالبيان

الحقالظاهرأنوعلى،-ذلكفيطوائفهمبينتفاولبعلى-سبحانهحقهفي

منها،المرادهوليس-ذلكفي-عالقرآننصوعليهدلتالذيالواضح

أقسامأ:ذلكبعدانقسمواثم

تفصحلمعالقرآننصوأنيزعمونالذينالتخييلأهلفمنهم.

اليوموعنوأفعالهوصفاتهاللهعنبهوأخبرتعليهدلتماوأن،بالحقائق

عنتعجزلأمورمضروبةأمثالولكنهظاهرها،يطابقلهحقيقةلاالآخر

.الناسمنالجمهورعقولإدراكها

أدلةعالقرآننصوأنزعمواالذين()التحريفالتأويلأهلومنهم.

ولالهاحقيقةلامجازاتوأنها،يقينمنهايحصلولاعلمأتفيدلالفظية

ظاهربأنالتصريحإلىببعفأئمتهمالأمروصلحتىظاهرها،منهايراد

الكفر.يوجبالقرآن

تمثيلهيالقرآننصوصحقيقةجعلواالذينالتمثيلأهلومنهم.

بخلقه.الله

ظاهرلهاالقرآننصوعىأنادعواالذينوالباطنالظاهرأهلومنهم.

الموصلوالطريقالمعرفةحقيقةهوباطنولهاوالمراد،الحقيقةهوليس

العباد)1(.ربإلى

.(42،632-ه2/184)المرسلةالصواعقانظر:(1)
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نقضفطالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:القرآنعلىومصتفا!سمأصهول!سم3-تقديم

علوأصولهمومعقولاتهمآراءهموالبدعةالأهواءأهلمنكثيريقذم

عقولهمأنتجتهممااعتقدوهفما،الكريمالثهكتابمنيعارضهأنهيزعمونما

-القرآنقفمفي!وصحابتهوو!ك!النبيمنهجعنالبعيدة-واجتهاداتهم

وهي،المرجعوإليها،المعؤلعليها،وبراهينوقواعدوأصولأمحكمأسموه

الذيالقرآنظاهروأما،حقائقهومعرفةالقرآنفقهإلىالموصلالسبيلمنار

ولاكرادةحقيقةلهليسالذيالمتشابهفهو!وصحابته!رالنبيفهمه

السيئةالآثارمنوكان،العلميةالمسائلفيبهالتمسكيجوزولااليقينيفيد

لذلك:

فتغيرض،بأصولهيزنهحتىالقرآنعليهدلبمايقوللامنمنهمأن.

خالفهوما،قبلهمنهاوافقهافما:وآرائهوقواعدهأصولهعلىالقرآننصوص

أؤله.أورذه

المذهبقواعدحوتالتيأئمتهومصنفاتمصنفاتهيقدممنمنهمأن.

.(1)الكريماللهكتابعلىوالطائفةوالفرقة

حين-والفرقانوالفيصلالحكمهوالقرآنيجعللامنمنهمأن.

القرآندلالةعنيصدرفلا،-وأصولهالقرآنبينالتعارضوجوديذعي

.والرسولاللهإلىبالردسبحانهأمرهيمتثلولا،ومعانيه

،17/355)(3/338)الفتاوىمجموع،(2/901،369)السنةمنهاجانظر:(1)

.(94)صالخلقعلىالحقإيثار،(454
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)بالقرآنالاستدلالمنعندهمالمعتمدةمصنفاتهممنكثيبرخفؤ.

معانيها)2(.ومعرفةعالقرآننصوبحفظقلتهاأومنهمكثيرعنايةعدم.

بنئة-بهااستدلالهحين-القرآننصوصفيينظرلامنمنهمأن.

،فاسدةأخرىأغراضذلكفيلهتكونوإنما،والاحتجاجبهاالاهتداء

.(3)كلذوغيرمعهالحقبأنالناسإيهام!ارادةالخصمودفعكالاستئناس

بعضأوعلىأخرىدوتالناسمنفئةعلىالقرآناتباعقصفر-4

بعض:دوتالدينمهمصائل

هوليسالقرآنظواهراتباعأنوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفيرى

وآرائهم،بعقولهمهمأدركوهماهوالحقوأنالرشيد،والعملالسديدالمنهج

الذينالناسالخواعمنإلاالحقذلكإدراكإلىيصللابأنهويصزحون

جعلواأن:ذلكآثارمنوكانوقواعد،أصولمنهموضعوهمافيهميتحقق

،الخواصأولئكدونعامةالناسفئاتعلىمقصورأالقرآنظواهراتباع

أجلافوأن،للخاصةوأمثالههووكلامه،للعامةالقرآنأنيزعممنفمنهم

والتفتيشالبحثدونالقرآنبظاهرالجازمالتصديقمنأكثريكقفوالمالعرب

لهأنويدعي،العامةشريعةالقرآنظاهريجعلمنومنهم،الأدلةونظم

القرآنفهمفيالسلفعليهكانماأنيرىمنومنهم،الخاصةحقيقةهوباطنأ

.(462)صالنبواتانظر:(1)

النبوات،(5/631)السنةمنهاج،(13/58)(21/903)الفتاوىمجموعانظر:(2)

.(247)!ع

.-اللهشاءإن-التاليالمطلبفيإليهالإشارةستأتيكما(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

فهممنيقبللاقنومنهم،وأحكمأعلمفهووأمثالههوعليهوما،أسلم

.(1)وأئمتهطائفتهعنجاءهماإلاالقرآننصوعى

دونللاحتجاجصالحفبعضهأقسامأ:القرآنيجعلمنمنهمأنكما

منمنهمثمبعف،دونالدينبعفجوانبفيبهيستدذوبعضهبعف،

منومنهم،والعقيدةالعلمدونوالعبادةالعملبابعلىقاصرأاتباعهيجعل

.(2)وصفاتهوأسمائهبالثهيتعلقمادونالآخرةمسائلفيبهيستدل

غيروج!ول:علىبالقرآن5-*ستدلال

ماالقرآننصوصفي-حاولوامهما-يجدوالنوالبدعةالأهواءفأهل

وانحرافهم،بضلالهمينطقالثهكتاببل،حجتهميقؤيأوباطلهميؤيد

الاستدلالمنها:،منحرفةوأساليبباطلةبطرقيبهالاستدلال:إلىفعمدوا

وتحميلها،ببعضبعضهاوضرب،بعضدونالنصوصوببعض،بالمتشابه

.-اللهشاءإنالتاليالمطلبفيتفصيلهسيأتيكما-تحتمللاماالمعانيمن

تفاسيروالبدعةالأهواءأهلأئمةبعضصئفأن:ذلكآثارمنوكان

وتارةفيها،دلالةولامذهبهمعلىباياتفيهايستدلون،مذهبهمأصولعلى

.(3)مواضعهعنالكلمبهيحرفونبمامذهبهميخالفمايتأولون

القرآنحجج،(367)صإبليستلبيس،(1/393)المحجةبيانفيالحجةانظر:(1)

.(46/2)(24/12)(416-415/11)(158/8)الفتاوىعومجم،(5)ررع

.(42-23)صالأصفهانيةالعقيدةشرحانظر:(2)

.(13/357)الفتاوىمجموعانظر:(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

نيةالقرآياقبالآوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

بالمتشابهالاستدلال

منفمخقتئتماتتهوةأغف!يهتنث:تعالىفقال،محكمنهبأكتابه!للهاؤض!

علمأ-والفصلبالتمييزإتقانههو:الكلاموإحكام،!1أهود:(خبيرحيهيرلدن

والرشدوالضار،والنافع،والكذبوالصدق،والباطلالحقبين-وعملأ

.(1)والغي

آختتقترذ!التة:تعالىفقال،متشابهبأنهكتابهمنآخرموضعفيووصفه

.(2)التماثلمعنىفيهوالمتشابه،123الزمر:9(آئحديمثىيهتناشتثنب!ا

فقال،متشابهوبعضهمحكمبعضهبأنثالثموضعفي!ووصفه

ؤأخرمتش!هت(آتيهتتأتمالنمخكنمثةاتتمخهآئكصنبغثئكآنرذآلذىممؤ!:سبحانه

.!7:عمرانآل9

اعتباوبحسبالثلاثةالأوصافبهذهالقرآنوصفأنالعلمأهلفبين

وخاعق)3(:عائمإلىينقسموالتشابهالإحكاممنكلأوأنمنها،كلفيمعئق

.(929-3/592)المرسلةالصواعقانظر:(1)

.(405-13/035)العربلسان:انظر(2)

.(62-3/16)الفتاوىمجموعانظر:(3)
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نقضفيالسنةأهلحص!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمنهـكج

القرآنأنوهو،العاتمالإحكامهوالأولالموضعفيبالإحكامفالمراد

فأخباره،غايةأقصىالحكمةفيبايغوأنه،الاتساقوقؤةالإحكامغايةفي"

وبركةوهدىخيركلهاوأوامره،اختلافولاتناقففيهالا،وصدقحقكلها

والأخلاقوالضرربالشرورالإنسانعلىيعودماكلعنونواهيه،وصلاح

الاعتبار.بهذامحكمكلهفالقرآن،(1)"السيئةوالأعمالالرذيلة

الكلامتماثلوهو،العائمالتشابههوالثانيالموضعفيبالتشابهوالمراد

والصدقالحسنفي"متشابهالقرآنأنوهوبعضأ،بعضهيصذقبحيث،وتناسبه

للقلوبالمطهرة،للعقولالمزكيةالنافعةبالمعانيووروده،والحقوالهدى

،(2)"المعانيأحسنومعانيه،الألفاظأحسنفألفاظه،للأحوالالمصلحة

الاعتبار.بهذامتشابهكفهفالقرآن

الكلامفإنله،مصذقهوبل،العاتمالإحكامينافيلاالعامالتشابهفهذا"

.(3)"بعضأيناقفبعفمهلابعضأ،بعضهيصذقالمتقنالمحكم

الخاعىالإحكام:-الثالثالموضعفي-والتشابهبالإحكاموالمراد

معوجهمنلغيرهالشيءمشابهةهو:عالخافالتشابه،عالخاوالتشابه

مثلههوأوهوأنهالناسبعضعلىيشتبهبحيثآخر،وجهمنلهمخالفته

معالشيئينبينمشترفيبقديىيكونإنماالتشابهوهذا،-كذلكوليس-

-سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-القرآنلتفسيرالحسانالقواعد(1)

(8/62).

.(8/63)القرآنلتفسيرالحسانالقواعد(2)

.(62-3/61)الفتاوىمجموع(3)
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حم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفصل

بالمصادرالأصهيلةوالبدعةاال!هواءأهلاستدلال

يشتبهلابحيثبينهماالفصلهوالخاصأ:9والإحكامبينهما.الفاصلوجود

أصله:أي؟(الكتاب)أئمبأنهالثهوصفهالمحكموهذابالآخر)1(،أحدهما

منحاجةإليهبالخلقماوسائروالفرائفوالحدودالدينعمادفيهالذي

لأنهالكتابأئموشقيوآجلهم،عاجلهمالفرائففيمنكقفواومادينهمأمر

المتشابهوأما،إليهالحاجةعندأهلهمفزعوموضعوغالبهالكتابمعظم

.(2)ل!أ:أي)أخر(بأنهاللهفوصفه

بالمحكماتالمرادبيانفي-لهمالثهغفر-السلفعباراتتنؤعتوقد

هي:،عديدةأقواليعلى-الخاعىبمعناهما-والمتشابهات

وماوفرائضهوحدودهوحرامهوحلالهالقرآنناسخ:المحكمات-1

وأقسامهوأمثالهومؤخرهومقذمهمنسوخه:والمتشابهات،بهوئعقلبهئؤقن

به.ئعملولابهئؤقنوما

:والصحثابهات،وحرام!حلالهبيانفيهالثهأحكمما:المحكمات-2

ألفاظه.اختلفتوإنالمعانيفيبعضأبعضهأشبهما

:والمتشابهاتواحد،وجهغيرالتأويلمنيحتمللمما:المحكمات-3

:(!مخكتث"الزبير)3(:بنجعفربنمحمدقالأوجهأ.التأويلمناحتملما

تصريفلهاليس،والباطلالخصومودفعالعباد،وعصمةالرفي،حخةفيهن

.(3/62)الفتاوىمجموع:انظر(1)

.(1/204)الوجيزالمحرر،(3/175)البيانجامعانظر:(2)

المدينةأهلعلماءمنكان،المدنيالأسديالعوامبنالزبيربنجعفربنمحمد(3)

.(3/053)التهذيبتهذيب.ومائةوعشرينومائةعشيربينتوفي،وقزائهموفقهائهم
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نقضفيالهمصنةأهلحم!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

تصريفلهن،الصدقفيمتشابهةوأخر.عليهوضعتعفاتحريفولا

-والحرامالحلالفيابتلاهمكما-العبادفيهناللهابتلى،وتأويلوتحريف

.(1)،الحقعنيحرفنولا،الباطلإلىيصزفنلا

ورسلهمقصمالأمممنالقرآنفياللهأحكمما:المحكمات-4

ما:والمتشابهات.وأمتهور!لك!لمحمدذلكببيانففضله،إليهمأرسلالذين

الألفاظباتفاقفقصةالسور،فيالتكريرعندقصصهممنبهالألفاظاشتبهت

المعاني.واتفاقالألفاظباختلافوقصة،المعانيواختلاف

.وتفسيرهمعناهوفهموا،تأويلهالعلماءعرفما:المحكمات-5

خلقه،دونبعلمهاللهاستأثرمماسبيلعلمهإلىلأحديكنلمما:والمتشابهات

وقياممغربهامنالشمسطلوعووقتمريمابنعيسىنزولوقتنحو:وذلك

السور)2(.أوائلفيالتيالمقطعةالحروف:ذلكومن.الدنياوفناءالساعة

-عالخابمعناهما-هباش!ملاوالمحكمتجاهالناسمسالكسبحانهوقسم

قسمين:إلى

علمهمأتقنواقدالذينالعلماءوهمداالراسخينالعلمأهلمسلك:الأول

ولاشكعلموهبماوعلمهممعرفتهمفييدخلهملاحفطا،فحفظوهوؤغؤه

وعرفوهمعناهعلموافما،والمتشابهبالمحكميؤمنونأنهموهو:،(3)"لبس

فيوشكواعليهماشتبهوماوتم!كوا،بهعملوااللهكتابمنلهمواستبان

.(3/174)البيانجامع(1)

.(1/035)المسيرزاد،(175-3/172)البيانجامعانظر:(2)

.(3/175)البيانجامع(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالغصل

ا؟صهميلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

دونتأويلهيتتبعواأويتتئعوهولموتركوهعالمهإلىوكلوهمفيتيقنواولممعناه

والمتشابهالمحكممنواحدكلوأن،وصدقحقبأنهإيمانهممععلم،

اللهعندمنشيءوليسالثه،عندمنالجميعلأنله،ويشهدالآخريصدق

الصحابةمنوالجماعةالسنةأهلمسلكهووهذامتضاد،ولابحمختلف

.(1)بعدهمفمن

والانحرافالحقعنوالميلوالضلالالشكأهل"الزيغأهلمسلك:الثاني

لالأنهمبه؟يعملونولاالمحكميدعونأنهموهو:،(2)"الباطلإلىعف

طلبعلىويحرصون،عليهموحجةلباطلهمدافغفهوفيه،لهمنصيب

مع-عليهاوينزلوهالفاسدةمقاصدهمإلىيحزفوهأنيمكنهمالذيالمتشابه

بيانفيعديدةأقوال-لهمالثهغفر-وللسلف؟-عليهمحجةحقيقتهفيأنه

ذكرفيمننزلتكانت!ان-الآيةأننور!فملاذكرلكن،(3)بذلكالمعنئي

قلبهفمال،بدعةالثهدينفيمبتدعكلبهامعنئيفإنه"-فيهنزلتأنهاالسلف

الحق،أهلبهوجادلبهحافيثم،القرآنآيلبعفمتشابهمنهتأويلأإليها؟

أهلعلىاللبسبذلكمفإرادة،المحكماتآيهأدلةمنالواضحعنوعدل

،كانمنكائنأ،ذلكمنعليهتشابهماتأويللعلموطلبأ،المؤمنينمنالحق

.(4)"كانالبدعةأصنافوأكيئ

الكريمتيسير،(2/115)المنثورالدر،(349-1/348)العظيمالقرآنتفسيرانظر:(1)

.(122)صالرحمن

.(1/346)العظيمالقرآنتفسير،(3/176)البيانجامعانظر:(2)

.(1/353)المسيرزاد:انظر(3)

.(3/181)البيانجامع(4)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

مسالكمنهوبالمتشابهالاستدلالأنعلىالكريمةالآيةهذهفدتت

الكريم.القرآنبآياتالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهل

ذكرهماهوالاستدلالذلكعلىلهمالباعثأنعلى-أيضأ-دئتكما

أهلذكرهومما،17:عمرانآل9(لهآويلإءؤآتيغاآثمتتز!آتتتهآة:قولهفيسبحانهالله

يأتي:ماتفسيرهفيالعلم

،(1)برأيهمابتدعوهاأصولألهميجعلونوالبدعةالأهواءأهلأن-1

بهيؤئدونعفاالنصوعىفييبحثونثم،عندهمالعمدةهيويجعلونها

الضلالةهمنعليههممافيهاالباطلةبتأويلايهمليحققواوضلالهمبدعتهم

نأويزعمون،لذلكعالمتشابهنصوفيتتبعون،(2)الحقمحجةعنوالريغ

اتباعولا،العلمفيرسوفيولا،بمعناهمعرفهغيرمن"،مقالتهميؤئدمافيها

.(3)"القرآنيفهمونالذينالمسلمينلجماعةمراجعةولا،للسنة

لهم،أنهاويزعمونالقرآنمنآيةيقرءونفرقةكل!:(4)ريبجبنسعيدقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(2.-19)صوالجهميةالزنادقةعلىالردوانظر:.(13/421)الفتاوىمجموعانظر:

اللهرؤيةإنكارفيأولأبدعتهابتدعالجهمأنعلأحمدالإماممنشافيبيانففيه

المتشابه.منبآياتذلكبعداستدلثموعلوهوكلامه

.(1/346)العظيمالقرآنتفسير،(3/181)البيانجامعانظر:

.(13/012)الفتاوىمجموع

الإمام،الكوفيمحمد،أبو،-مولاهم-الوالبيالأسديهشامبنجبيربنسعيد

منوكان،طالبأبيبنعليخلافةفيولد،الأعلامأحدالمفسر،المقرئالحافظ

السير،(11-2/9)التهذيبتهذيب.!(95)سنةصبرآالحجاجقتله،التابعينأئمة

(342-208/4).
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ج!نمنقضفطالسنةأهلح!نم:الأولالفصل

ا؟صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

.(1)!الهدىبهاأصابوا

تحزفما:أي(يمةهـتث!تةقا"!قيتبعونالزبير:بنجعفربنمحمدوقال

قالواماعلىحجةلهمليكونوأحدثوا،ابتدعوامابهليصذقواوتصزفمنه

""(2)
."وسبهه

وتصاريفذلكتأويلبوجوهمعرفتهضعفتمنعلىبذلكالتلبيس-2

.(3)معانيه

.(4)بالقرآنبدعتهمعليحتجونأنهمإياهمبإيهامهمأتباعهمإضلال-3

بالدليليطالبونهم-وغيرهمالسنةأهلمن-الأهواءأهلخصومأن-4

عنهم،الخصملدفعالمتشابهفيتتبعونوبدعهم،دعاويهمصحةعلىالنقلي

.(5)هبواهتداءعليهواعتمادأبهاحتجاجألا

.(6)بينهمذات!افسادالمؤمنينبينالتفريقإرادة-5

قلوبلإفساد؟القلوبفي(والريبالشك)وهيالفتنةإيقاعإرادة-6

أتىقد!هالرسولفإن،والعملالعلممنفيهامابإفسادوعقولهمالناس

.(342-1/134)الشريعةفيالآجريأخرجه(1)

.(3/177)البيانجامع(2)

.(181-3/018)البيانجامعانظر:(3)

.(1/346)العظيمالقرآنتفسير:انظر(4)

.(01/535)الفتاوىمجموعانظر:(5)

.(4/51)القرآنلأحكامالجامع،(1/435)المسيرزاد:انظر(6)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

هيالتيالمحكماتالآياتفيهوالقرآن،صدقهعلىالداتةالبيناتبالآيات

،وينتفعونالخلقيهتديوبذلك،حقأنهاوعيممعناها،عيمقد،الكتابأم

.(1)حائرينفيبقونغيموه،فيماالناسوشككالفتنةابتغىالمتشابهائبعفمن

منهوالآياتمنبالمتشابهالاستدلالأنعلىالكريمالقرآندذوكما

ذلكعلىدئتفقد،بالقرآنالاستدلالولفيوالبدعةالأهواءأهلمسالك

العلم.أهلعليهونمئ!الأثر،جاءوبه،السئة

أنه-(2)!أمامةأبيروايةمن-الأممافتراقحديثففي:السئةأما

يحةآتكننبغثتكذرنآ"ىزلآلهؤ!:تعالىقولهتلاالخوارجرؤوسعلىوقفلما

(3)غالبأبولهفقال،(تآيىييهءؤآتيقا%تفتتزآتعا!بلغأنإلى(مخكمثةاتف

لهتلمنأمامة،أبايا:قلتنعم،:قالأمامة؟أباياهؤلاء:-عنهالراوي-

بل-ثلاثأ-ءلجريإني:قال!ص؟الثهرسولمنسمعتهشيئآأمتقولرأيك

(1)

(2)

(3)

.(174-61/164)الفتاوىمجموعانظر:

وهببن-عمروابن:وقيلوهب،ابن:وقيل-الحارثبنعجلانبنصذي

باهلةقومهإلى-إسلامهبعد-حررالنبيأرسله،بكنيتهمشهور،أمامةأبو،الباهلي

وثمانين،ستسنةبهاومات،الشامسكن.آخرهمعنفأسلموا،الإسلامإلىيدعوهم

بنسفيانقولفي-بالشامالصحابةمنماتمنآخروهو،سنينوستمائةوله

.(21.-209/2)التهذيبتهذيب،(421-3/420)الإصابةانظر:.-عيينة

الأصبهاني:ويقال،البصريغالبأبو،نافع:وقيلالحزؤر،بنسعيد:وقيلحزؤر،

تهذيبانظر:.أمامةأبيصاحب،-ذلكغيروقيل-القسرياللهعبدبنخالدمولى

.(9882)تالتهذيبتقريب،(4/057)التهذيب
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حم!نمنقضفيالسنةأهلحك!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

مرفوعأ(2)القرطبيجعلهالجزءوهذا.(\).!ك!نرو..اللهرسولمنسمعفشيء

أمامةأبيعنأحمدالإمامرواهماكثيرابنالحافظوأورد،(3)س!النبيإلى

تاقتتبعونزلغفلوبهضفيآلذينات!ف!:تعالىقولهفي!رالنبيعنحذثأنه!

ابنرواهوقد"كثير:ابنالحافظقالثم.(4)"الخوارجهم":قال(يمةلهتثنتة

الحديثوهذا،.مرفوعأ..أمامةأبيعنغالبأبيعنوجهغيرمنمردويه

أولفإن،صحيحومعناهالقمحابي،كلاممنموقوفأيكونأنأقسامهأقل

.(5)اد...الخوارجفتنةالإسلامفيوقعتبدعه

(1

(2

(3

الكبيرالمعجمفيوالطبراني،(308-51/307)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

حسن،حديثوهو،وغيرهم(8/188)الكبرىالسننفيوالبيهقي،(8/321)

.(32ه-1/299)الأممافتراقحديثفيالعقديةالمباحث:انظر

المفسر،العلامة،اللهعبدأبو،القرطبيالأندلسيالأنصاريبكرأبيبنأحمدبنمحمد

عقلهووفوراطلاعهوكثرةذكائهعلىتدلمفيدةتصانيفله،العلمفيمتبحرمتفنن

الغواصينمنوكان،والتذكرةالحسنىالأسماءشرحفيالأسنى:مصنفاتهمن،وفضله

317)صالمذهبالديباجانظر:.النقلجيد،التصنيفحسن،الحديثمعانيعل

.(211-2/210)الطيبنفح،(318-

.(4/13)القرآنلأحكامالجامعانظر:

.(262المسند)5/

.(1/347)العظيمالقرآنتفسير
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نقضفيالهم!نةأهلجص!نم:ا!ولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الخوارجفإن؟النبوةعلاماتمنوهذا":فقال(1)رجحابنالحافظوأما

بهتئهالخوارجودكر،...الفتنةبذلكوابتغوامنه،تشابهماتبعمنأول

.(2)"...تأويلهوابتغاءالمتشابهاتباعفيضاهاهممنعلىالمذكورالحديث

يجادلونكمناسسيأتي":قال!الخطاببنعمرفعنالأثر:وأما

.(4)!عليعننحوهوروي.(3)"...القرآنبشبهات

يخاصمإلالأهواءاأهلمنأحدأأعلمما":!(5)السختيانيأيوبوقال

(1

(2

(3

(4

ويعرف،الشافعيالقاهريثمالمصريالعسقلانيمحمدبنمحمدبنعليبنأحمد

،(ـه773)سنةولدالثسهاب،،الفضلأبو،-آبائهلبعضلقبوهو-حجربابن

والحسابوالعربيةوالفقهوالحديثالقراءاتوتعلمتسع،ابنوهوالقرآنحفظ

والحجازية،والمصريةالشاميةالبلادإلىوارتحل،الغايةبلخحتىالفنونفيوجذ

واشتهر!افتاء،وتصنيفآ!اقراءوقراءةمطالعةعليهنفسهوقصرالحديثلنشروتصدى

منمذهبكلمنالعلماءرؤوسكانحتىإليهالأئمةوارتحلصيتهوتغدذكره

وغيرها،الصلاحابنعلوالنكتوالتلخيمالحبيرالباريفتح:مصنفاتهمن،تلامذته

.(92-1/87)الطالعالبدرانظر:.(ـه852)سنةتوفي

.(663-2/662)الأسباببيانفيالعجاب

.(1/62)سننهفيالدارميأخرجه

.(1/231)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

بكر،أبوالسختيافي،البصري-مولاهم-العنزي)كيسان(تميمةأبيبنأيوب

فيثبتلثقةكان،(ـه68)سنةولد،التابعينصغارمنالعلماء،سيدالحافظالإمام

سنةتوفيالفقهاء(،ب)سيدشعبةوصفهعدلأ،حجةالعلمكثيرجامعآالحديث

.(26-6/15)السيرانظر:.(ـه131)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلحس!نميلأول:الفصل

بالمصادرالأصهيلةوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)"بالمتشابه

المتشابهإلىالناسدعواوشيعتهالجهموكذلك":!أحمدالإماموقال

.(2)"كثيرابشرابكلامهموأضلواففملواوالحديثالقرآنمن

سبحانهأنهعلىالدالةالآياتمنذلكغيرإلى..."كثير:ابنالحافظوقال

حذاومن(3)القدريةالفرقةتقولكمالا،والإضلالبالهدايةالمنفردهو

علىويحتجون،ويفعلونذلكيختارونالذينهمالعبادأنمنحذوهم

عليهم،الردفيصريحأفيهيكونماويتركون،القرآنمنبمتشابهبدعتهم

.(4)"والغيالضلالأهلحالوهذا

الدليلتركأن:الثالثةالقاعدة":الوهابعبدبنمحمدالإماموقال

،والخوارجكالرافضةالزيغأهلطريقهومتشابهبلفظوالاستدلالالواضح

المسلمعلوالواجب،(متماهـتثتةقافتتبعونفلؤبهززلغفيآلدينات!ف!:تعالىقال

يوافقه،بلالمحكميخالفلاوجدهالمتشابهمعنىعرفوإن،المحكماتباع

(2

(3

(4

.(2/906)الكبرىالإبانةفيبطةابنأخرجه

.(91)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد

إنكارعلىيدورومذهبهم،تعالىاللهعنوينفونهينكرونهالذيالقدرإلىنسبة:القدرية

الأوائلالقدريةغلاةهموهؤلاء،والخلقوالمشيئةوالكتابةالعلموهيالقدرمراتب

تعالىوكتابهأزلابالأشياءاللهعلتمفأثبتواالمعتزلةجاءئمهذا،مذهبهماندرسوقص

لذلكولقبوا،عبادهلأفعالتعالىوخلقهمشيئتهينكرونولكن،الخلقلمقادير

بينالسنةأهلوسطية،(289،045-8/288)الفتاوىمجموعانظر:.بالقدرية

.(372-367)صالفرق

.(1/31)العظيمالقرآنتفسير
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"عدزيتا(برءكأيمن!ةاتتا:قولهمفيالراسخيناتباععليهفالواجبلا!ا

بالمتشابهالاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهليسلكهاالتيوالطريقة

:القرآنآياتمن

اذمعناهفيوكانألفاظهتشابهتماالكتابآيمنيتبعونأنهم-1

الفاسدةمقاصدهمإلىيحزفوهأنيمكنهممحتملةمختلفةوتصاري!وجوه

الذيالمعنىعلىيحملونهثمعليها،وينزلوهإليهايصرفوهأنيريدونالتي

ابتدعوامابهليصدقواالضلالةمنركبوهوماالريغمنقلوبهمفيمايوافق

قالوا)2(.ماعلىحجةلهمليكونوأحدثوا،

فيتم!كبعيدأاحتمالأالنصريحتملهاالتيالمعانيأحدفيينظرأن-2

وأغلبهاالأشياءأكثرإلى...فيعمد":الدارميقال،دليلولابتنةغيرمنبها

.(3)"المستحالاتالمغموراتإلىمنهاالمشهوراتفيصرف

غيرمنوبالعموماتمقتداتها،فيالنظرقبلبالمطققاتالأخذ"-3

مقتدأالنصيكونبأن،العكسوكذلكلا،أممخقصاتلهاهلتأقل

فيرميالمسلكهذافإن.سواهدليليغيرمنبالرأي؟فئغئمخاضأأو،فسطفق

تقييدهععلىالمنصوالمطققأنوذلك،الدليلفيللهوىواتباععماية،

.(4)الواضحأصارقتدفإذايقتد،لمإذامشتبه

.(4عر)عليهاالأحكامتدورقواعدأربع(1)

القرآنتفسير،(3/181)البيانجامع،(02)صوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:(2)

.(ال!46/1)العظيم

.(34ه-1/434)المريسيعلىنقفالدارمي(3)

.(246-245/1))4(الاعتصام
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

مناستخرجواالمحكمبهيردونمتشابهألفظأيجدوالمإذاأنهم-4

ردهأحدهما::المحكمردفيطريقانفلهم،بهوردوهمتشابهأوصفأالمحكم

ابنقال،(1)دلالتهليعطلوامتشابهأالمحكمجعلهم:والثاني.المتشابهباللفظ

المحكم،علىوالمتشابه،المتشابهعلىالمحكمفيحملون!:!قهـعظعباس

.(2)"!دلتسون

متشابهمنباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهاستدذمانماذجومن

:(3)القرآنآيات

خلقه:علىسبحانهاللهعلؤإنكار-1

كماالسابعةالأرضتحتهوفقالوا:":الجهميةعنأحمدالإمامقال

،مكانمفيخلوولا،مكانكلوفيالأرضوفيالسمواتوفيالعرشعلىهو

ؤفيألتئتنؤلهبفيآدتةؤفؤ!:القرآنمنآيةوتلوا.مكاندونمكانفييكونولا

التيالآيةهذهأنعلىسابقموضعفي!نصقوقد.(4)"13(11!نعام:الأرصق

.(5)المتشابهمنالجهميةبهااستدل

.(2/294)العالمينربعنالموقعينإعلام:انظر(1)

.(3/177)البيانجامع(2)

ابنفيهأوردفقدبعدها(وما2/294)العالمينربعنالموقعينإعلاموانظر:(3)

مثالأ.عشرثلاثةالقيم

.(38)ررعوالجهميةالزنادقةعلىالرد(4)

إنكارعلى-الآيةبهذهالأشعريالرازياشدلال:وانظر.(52عى)السابق:انظر(5)

.(132)و(252)صالتقديسأساسفي-مكانكلفيبأنهوالقولخلقهعلىاللهعلو
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نقضفيالسنةأهلمندكح:ا!أولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالح!نم

سبحانه:لربهمالمؤمنينرؤيةإنكار-2

فيولاالدنيافييرىلااللهإنفقالوا:":الجهميةعنأحمدالإمامقال

آلأبقنهزؤفؤلأئذرضة!:ثناؤهجلالثهقولمنالمتشابهمنآيةوتلو،الآخرة

.(1)"!301:الأنعام9(لأتجص!ئزآركيذ

القرأن:بخلقالقول-3

الثهكتابفيتجد:لهيقالالجهميعنهيسألفمما"أحمد:الإمامقال

رسولسنةفيفتجده:لهفيقاليجد،فلا،؟مخلوقأنهالقرآنعنيخبرأنه

قلت؟،أينفمن:لهفيقاليجد،فلا،؟مخلوقالقرآنإن:قالأنه!نروالله

)جعل(أنوزعم.13الزخرف:9قز؟ئاعرمجا(إتاجعقتة!:الثهقولمن:فسيقول

المتشابهالكلاممنكلمةفادعى.مخلوقهومجعولفكل)خلق(؟:بمعنى

.(2)"تأويلهافيالفتنةويبتغيتنزيلهفييلحدأنأرادمنبهايحتج

اللهكتابفيآيةأجدأنا:فقالآخرأمراادعىالجهمإنثم!:وقال

!قاتأييهم:فقالآية؟،أيفيفقلنا:،مخلوقأنهالقرآنعلىتدلوتعالىتبارك

وكل؟()محدث:للقرآنقالالثهأنفزعم،12الأنبياء:9(مخدلثيزيهميمنر!زين

المعتزليالجبارعبدالقاضياستدلالوانظر:.(33)عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

الخمسةالأصولشرحفي-الآخرةفيربهمالمؤمنينرؤيةإنكارعل-الآيةبهذه

.(233)ص

والزمخشريالجبارعبدالقاضياستدلالوانظر:.(22عر)والجهميةالزنادقةعلالرد(2)

التوحيدأبوابفيالمغنيفي-مخلوقالقرآنبأنالقولعلى-الآيةبهذهالمعتزليين

.(3/477)والكشاف،(7/94)والعدل
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:لأولالفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةا!أهواءأهلاستدلال

.(1)املالمتشابهمنآيةوهيبهذا،الناسعلىشتهلقدفلعمري.مخلوقمحدفي

،بآيات-الجهمية:يعني-هؤلاءاحتج":نو!محالبخاريالإماموقال

:آياتثلاثمنالتباساأشدبهاحتجوافيماوليس

القرآنإن:قلغإن:فقالوا،12:الفرلهانأتفلير(فقثزه2نى!ل!وخقق:قوله

الآية.فيداخلفهوشيء؟القرآنإن:قلتموإن،كفرتمشيء؟لا

إلىآئقنهآ!ؤ!يغئةآلتهزسمو!صشتمآننىتت!يجمحي!متآ!إتخا:قوله:والثانية

كلمةالمسيحلأن؟النصارىبقولقلتمفأنغقالوا:،!171النساء:أ(تحسهؤروحتستتم

الثه.كلاممنوعيسى،بمخلوقليسالثهكلامإن:فقلغ،خلقوهو،الثه

ليس:وقلتم،12الأنبياء:أ(مخدلخزتهميمنر!زيمنتأتيهمقا!:والثالثة

.(2)"بمحدث

الأمر:لليعلىالخروج-4

تعالى:اللهقول:المتشابهمنالحروريةيتبعمما"جبير:بنسعيدقال

ئص!:معهاويقرنونأ44:المائدة9(آتبهعرونلهئمقأؤقعكآلتةآئرلآبضآمختهصلز!ؤتن

قالوا:الحقبغيريحكمالإمامرأوافإذا،11:الأنعام9(تغدلوئبريهتمآلدينكقزوا

فيخرجون.مشركونالأمةفهذه؟أشركفقد؟بربهعدلكفرومنكفر،قد

.(3)"الآيةهذهيتأولونلأنهمرأيتمافيقتلون

الجبارعبدالقاضياستدلالوانظر:.(3.-29)صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(2/964)القرآنمتشابهفي-مخلوقالقرآنبأنالقولعلى-الآيةبهذهالمعتزلي

.(44)صالعبادأفعالخلق(2)

.(184-2/183)الاعتصامفيالشاطبيذكره(3)
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نقضفيالههمنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الصافيالمسلك

يقابلهامادونالواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتالاستدلإل

فيكتابهاتباعهو!هرسولهبهوبعثكتابهبهأنزلالذيوهداهاللهدين

تعالى:قالكماالأمور،جميعفيذلكيخالفمااتباعوتركالأمور،جميع

علينا-تعالى-فأوجب،0311:عمرانآل1تقزقوأ(ولاجييعا(دترمجتليؤآغتجموأ!

اعتقادابهالاعتصامعلىبالاجتماعوأمرنا،إليهوالرجوع(1)بكتابهالتمسك

الدنيامصالحبهتتمالذيالشتاتوانتظامالكلمةاتفاقسببوذلكوعملا،

عرىبجميعنأخذأنسبحانهأمرناكما،(2)الاختلافمنوالسلامةوالدين

نتركأندون،زواجرهجميعونترك،أوامرهبجميعونعمل،وشرائعهالإسلام

تعالى:فقال،(3)بعضهونتركببعضهنأخذأنودونشيئأذلكمننضيعأو

وتعالىتباركونهانا،8012:البقرةا(!آقةأ!تيفيآذخلوأءاكنوألديهىآتةئفا!

أنزلماببعضفأخذوادينهمفزقواالذينوالنصارىكاليهودنكونأنعن

تقرقوأكألدينؤلاتكولؤأ!:تعالىفقال،(4)للهوىائباعآبعضهوتركواعليهمالله

،(2/284)المنثورالدرانظر:،بالقرآن(الله)حبلتفسيرإلىالسلفمنطائفةذهب(1)

.(4/31)البيانجامع

.(4/164)القرآنلأحكامالجامعانظر:(2)

الكريمتيسير،(1/942)العظيمالقرآنتفسير،(325-2/322)البيانجامعانظر:(3)

.(94)عالرحمن

،(1/11)الفتاوىمجموع،(1/461)المحيطالبحر،(1/384)الوجيزانظر:(4)

.(58)عالرحمنالكريمتيسير
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منهجنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفهط

*صهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

قشت!ع!صشؤكأنوأدينهتمقرقواآلديمن!لمن،5011:عمرانآل9!آئيتتجآة!تاتغدمنؤآختلفوأ

منحرآةفمابحغمىوتكفروئآتكمتبضغصق!آفتؤمنون،1159:الأنعامأ(شتئءنيمتنهتم

،!85:البقرةأ(آثغذأب؟سثذاكلرذونآلعئغهويؤمآلذتسآأتحمؤؤفيإلأيخركطخ!سلف1ذيفعل

الأخرىالطائفةلدىالذيالحقمنهماطائفةكلإنكارفيمثلهمنكونأنونهانا

!ؤقاثمب:سبحانهفقال،(1)أنكرهماتصديقيديهابينالذيالثهكتابفيأنح

أتكتمب(تضفو!ؤفتمئرلثئغلليفولماتيت!بآلضققئؤقاتمتى:لتئغلقصنزئأبم!سيتآلتفولي

.3111:البقرة9

اللهأنزلمابجميعوالعملاللهبكتابالاعتصامبهيتحققماأعظمومن

مامعرفةطلبعندأنه:والضالينعليهمالمغضوبطريقواجتنابفيه

يجمعأنهوالواجبفإنالدينمسائلمنمسألةأيفيوارتضاهالثهشرعه

وسياقاتهالقرآنمقاماتوتفقه،المسألةتلكفيالقرآنفيالآياتمنجاءماكل

ؤيجمع،عليهدئتالذيالصحيحمعناهاإلىالآياتتلكمنآيةكلوئزذفيها،

نأخذوبذلككلها؟الآياتعليهدئتالذيالصحيحالمعنىفيألفاظهابين

بعضهنأخذأومنهشيئأنسقطولا،-وعملأعلمأ-كلهالثهكتابفيجاءبما

.(2)بعضهونترك

والجماعة.السنةأهلمنبعدهمفمنالصحابةمسلكهووهذا

الآياتخمعنفسهاتكففلامنهمفرقةكلفإن:والبدعةالأهواءأهلوأما

ابتداءوبحثهمنظرهميقصرون!انما،الواحدةالمسألةفيالواردةالقرآنية

.(902-1/582)حاتمأبيابنتفسير،(496-1/494)البيانجامع:انظر(1)

.(1/027)الاستقامة،(618-2/518)(152-1/052)خزيمةلابنالتوحيد:انظر(2)
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

مذهبهمتقؤيتأويلهابعدأوبظاهرهاأنهاالعليلةبآرائهميرونالتيالآياتعلى

اشتملتماأنويرونويحتخون،نوك!متيوبهافيؤمنون،باطلهموتؤئد

ورضيه،وأحئهاللهأنزلهالذيالحقهو-ورأيهممذهبهمحسب-عليه

إمافإنهمقولهميخالفمماغيرهمبهااحتجالتيأوتقابلهاالتيالآياتوأما

معانيهاوينكروايرذوهاأنوإمارأسآ،بهاويرفعواإليهايلتفتواولايهملوهاأن

ببعضه،وكفرببعفالحقإيمانمنهمفرقةكلمعفيكون،عليهاشتملتوما

يقابلها)1(.مادونالمسألةتلكفيالواردةالآياتببعضواستدلال

مادونالواحدةالمسألةفيالواردةالقرآنيةببعفالآياتوالاستدلال

والأثروالسنةالكتابمنهحذرقدوالبدعةالأهواءلأهلمسلكيقابلها:

العلم.وأهل

فلوتهتمؤجعقناتغ!تهتميحيثقهتمتقصيهمقبما!:تعالىفقوله:الكتابأما

وقوله:،!13:المائدة9(بوءديهروأغخاحتهاأوم!منوءضؤاغحيةغندتحدآتحينفوئقنيمية

قآغرثتابهءذ!روأضخاحظايميثقهرفئنصصوأتممخذنانصئهزىلمتالوأقاآلدلى!ويحنى

السلفمنالعلمأهلنصق،114:المائدة9(آلعمخزتؤمصإكوا!غضتماآتعداوةئتتهم

مماوقسطأنصيبأتركوا:الآيتينفيحظآ()نسوامعنىأنعلىبعدهمفمن

تعالىاللهووظائفوحدودهوفرائفمهدينهمعرىمنكتابهمفيبهاللهأمرهم

المقصودأنعلىمنهمعددنصكماعنه،رغبةبهاإلاالعمليقبللاالتي

الجواب،(2/961)الفتاوىمجموع،(816-2/581)خزيمةلالإتالتوحيدانظر:(1)

.(2/552)الاعتصام،(1/692)الاستقامة،(4/43)الصحيح
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نماالماول:الفصل

بالمصادرالأصهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فهذا.(1)نعتهوبيانصوومحمدبنبوةالإيمانمنكتبهمفيماهنا:ب)الحظ(

القرآنية:بالآياتالاستدلالفيوحالهموالبدعةالأهواءأهلمسلكهو

ويتركون،وحسببهيحتجونبماالمسألةفيالواردةالآياتمنيستدلون

نفسها)2(.المسألةفيالواردةالآياتمنغيرهاويدفعون

آدتهلتنيقترقوأ\نؤيريدوهمتءإل!سروبآدتهيكفرونآلدك!إن!:تعالىوقال

شتبيلأ!لكذبتنيتخذوأآنؤيرلدونبصغمننوتتحفربحغصنننؤمنوتقولوئؤرسملإء

تباركيتوعد،1511-051النساء:أ(شاليتاغدابالقبهعيرينؤآغتذتاحقأآلبهعرونهمأوثيهك

بينالتياللهكتبفيمأمورأنهمع-الإيمانفيالثهرسلبينيفزقمنوتعالى

الهوىبمجردببعفيىويكفرببعفالأنبياءفيؤمن-جميعهمبهمبالإيمانيديه

آمنواالذينكاليهود،آباءهعليهألفوماوالعادةوالعصبيةوالحسدوالتشهي

الذينوالنصارى،-والسلامالصلاةعليهما-ومحمدآعيسىإلابالأنبياء

نأالتفريقبهذاويريد!و،محمدوأشرفهمبخاتمهموكفروابالأنبياءآمنوا

طريقآ-جميعآبهموالكفرالأنبياءبجميعالصحيحالإيمانبين-لنفسهيتخذ

الأنبياءبجميعالإيمانبينواسطةلاأنهمعبهيديندينآويتخذهيسلكهومذهبأ

التيوالبدعةأحدثهاالتيالضلالةإلىطريفاأيضآذلكويتخذ،بهمالكفرأو

هذهكانتمنأنسبحانهوأخبر.إليهالناسمنالجهلأهلويدعوابتدعها،

الوجيز،(17-2/16)زمنينأبيابنتفسير،(16.-6/551)البيانجامعانظر:(1)

،(171-6/161)القرآنلأحكامالجامع،(22-2/12)التنزيلمعالم،(1/312)

تفسير،(634-3/146)المحيطالبحر،(1/274)التأويلوحقائقالتنزيلمدارك

.(34)!لا/العظيمالقرآن

.(1/269)الاستقامة،(197-2/196)الفتاوىمجموعانظر:(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجي!نم

.(1)هبمعتذأشرعيأإيمانأليسالأنبياءمنبهآمنبمنإيمانهفإنحاله

،(2)القرآنبآياتاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلحالحقيقةهووهذا

مأمورونأنهممع-الواحدةالمسألةفيالواردةالآياتبجميعيؤمنونلافإنهم

تلكفيالواردةالاياتبجميعالإيمانعنفضلأ،القرآنآياتبكلبالإيمان

وأهوائهموقواعدهملأصولهمموافقتهيذعونمامنهاينتقونبل،-المسألة

ولرؤسائهم،لرأيهموالعصبيةوالتشهيالهوىبمجردوإنما،دليلولابتنةغيرمن

الناسودعوةبدعتهمتأييدإلىمسلكأهذهطريقتهممنيتخذواأنويريدون

الوعيدمننصيبفلهمبه،اللهيدينونالذيالدينهييجعلوهاوأنإليها،

فيها.صفتهاللهدكرقنومشابهتهممخالفتهمبقدرالآيةعليهاشتملتالذي

كانوانفرأأن،طهت!يفعالعابنعمروبنالثهعبدفعن:السنةوأما

بعضهم:وقالوكذا؟،كذااللهيقلألم:بعضهمفقال!كلضووالنبيببابجلوسآ

وجههفيفقئكأنمافخرج!هاللهرسولذلكفسمعوكذا؟،كذااللهيقلألم

بعضهالثهكتابتضربواأن؟بعثتمبهذاأو؟أمرتمبهذادا:فقالالرمانث!خ

شيء،فيههناممالسغإنكمهذا،مثلفيقبلكمالأممضلتإنماببعف؟،

الإمامأخرجه."فانتهواعنهنهيتموالذيبه،فاعملوابهأمرتمالذيانظروا

القدرفييتنازعونوهمأصحابهعلىخرج!الثهرسولأن:لهروايةوفيأحمد.

،(2/042)المسيرزاد،(4/2011)حاتمأبيابنتفسير،(6-6/5)البيانجامع:انظر(1)

تفسير،(1/582)التأويلوحقائقالتنزيلمدارك،(6/5)القرآنلأحكامالجامع

.(6/4)المعانيروح،(1/573)العظيمالقرآن

.(5/822)التعارضدرء:انظر(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلح!نماالماول:الفصل

بالمصادر*صيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1آية)يمزعوهذا،آيةينزعهذا

وقولهمطلوبهيناسبماالثهآياتمنأحدينزعأنعنحروالنبيفنهى

ماويرذ،سبحانهالثهقالهالذيالحقهوويجعلهذلكعلىبهويستدلورأيه

يؤمنلمغيرهبهايحتجآيا!بدفعفمن،غيرهبهايستدلالتيالآياتمنقابله

ببعضهيؤمنوممنببعضىبعضهاللهكتابيضربممنيكونبلبها،ويعمل

الواردةاللهآياتمنينزعفكلهمالأهواء)2(،أهلحالوهذه،ببعضهويكفر

المسألةتلكفيالواردةالأخرىالآياتويتركويردمذهبهيوافقمامسألهفي

رأيه.يوافقلامما

لهممايكتبونالعلمأهل":(3)الجراحبنوكيعالإمامفقالالأثر:وأما

الإسلامشيخوذكره،(4)"لهمماإلايكتبونلاالأهواءوأهل،عليهموما

.(5)مهديبنالرحمنعبدعنتيميةابن

(1

(2

(3

(4

تخريجه.تقدم

حاشية،(584)صالطحاويةالعقيدةشرح،(2/196)الفتاوىمجموعانظر:

.(1/65)ماجهابنسننعلىالسندي

،الأعلامأحدالحافظالإمام،سفيانأبو،الكوفيالرؤاسيمليحبنالجراحبنوكيع

الإمامقال،وورعخشوعمعالحفظوأئمةالعلمبحورمنكان،(ـه291)سنةولد

الأوزاعيبالإمامزمانهفييعذلوكان،"زمانهفيالمسلمينإماموكيعكان"أحمد:

.(681-9/041)السيرانظر:.(ـه971)سنةتوفي،زمانهفي

.(1/26)سننهفيالدارقطنيأخرجه

ابنهو:مهديبنالرحمنوعبد.(75-1/73)المستقيمالصراطاقتضاءانظر:

كان،(ـه135)سنةولدالمجؤد،الناقدالإمامسعيد،أبو،اللؤلؤيالبصريحسان

.(902-9/921)السيرانظر:.(ـه981)سنةتوفي،والعملالعلمفيقدوةحجةإمامأ
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نقضفيالهمصنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم"أحمد:الإماموقال

قولهوفي!:تيميةابنالإسلامشيخقال،(1)"الكتابمفارقةعلىمجمعون

ذ!روأمقاحتهاأوم!تافيحيثقهر1مخذتاتضحزكهآتالؤأقاآلزيئؤيمنى!:تعالى

والبغضالعداوةبينهمفأغرى114الماندةأ!ؤآئبغضحاأتقداؤةتتتهمقةغرنتابهء

فيماالثانيالوصفهووهذا،عليهمأنزلبماالإيمانمنتركوهمابسبب

.(2)ادالكتابيخالفمنهمكلأفإن؟(للكتاب)مخالفونأحمد:قولمنتقدم

لهم:تعالىقالولهذا،وباطلحقمعهمالكتابأهل"وهكذا:وقال

!آقئؤمنون:وقال،142:البقرةأ(تغقؤنوآنتئمآلهتئؤتكئعوأبألظليأنحفتفبس!وأؤلآ!

بحغصنيلهؤمن!وتقولو!ت:عنهموقال،185:البقرةأ(بمغمىوتكفروئائكختبحغصق

ؤإدا!:عنهموقال،0511النساء:أ(شتبيلأبخكدبتنيتخذوأآنويرلدونبتغصننؤنتحفر

آلخقؤالؤؤزآءةوبماؤيكفروئغلتضاأنننلآبضآئؤعنقالوأآدتةآنرلآيبآايحنوأةقهخقيل

بهجاءتبماخلطوهابدعاابتدعوالأنهموذلك،191البقرة:9(معثثممصدقالما

وهم،وباطلحقمنهمفريقكلفيفصارشيعا،وكانوادينهموفرقوا،الرسل

وهذا.معهمالذيبالباطلويصدقونالآخرالفريقمعالذيبالحقيكذبون

شيعاوكانوادينهمفرقوافهموباطلا،حقامعهمفإن،كلهمالبدعأهلحال

.(3)امل...الباطلمنمعهبماويصدقالحقمنالآخرمعبمايكذبفريقكل

.(6)عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(5/284)التعارضدرء(2)

.(681-5/167)النبويةالسنةمنهاج(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

يلأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

كفروا،أوذهبواقدإسرائيلبنيفإنالاعتبار،هناوالمقصود!:وقال

إسرائيلبنيإن:يقولبعفالسلفوكانلنا،عبرةقصصهمذكرتوإنما

.جارةياواسمعيأعنيإياك:السائرةالأمثالومن.أنتميعني!انماذهبوا

ونكتمبالباطلالحقنلبسلاأنلنا:عبرةإسرائيلبنياللهخاطبفيمافكان

لبسعلىتشملأنبدلا...والسنةالكتاببهايعارضالتيوالبدع،الحق

قطتجدفلا،تأملهمنيعرفهموجودأمروهذاحق،وكتمانبباطلحق

إظهارهاويبغضويبغفمهاتخالفهعالتيالنصوكتمانيحبوهوإلامبتدعأ

ة(1)"ذلكيفعلويبغفمنبهاوالتحدثوروايتها

الاستدلالفيوالبدعةالأهواءأهلسلكهالذيالباطلالمسلكوهذا

منها:أمور،عدةعليهحملهمالقرآنيةبالآيات

ابتدعوهآخرطريقأ-وفقههوشرعهاللهدينلمعرفة-سلكواأنهم-1

الصحابةعليهوسار!رمحمدوبينهالقرآنبهجاءالذيالصحيحالطريقغير

عليهوتتواعليهاعتمدواالذيهوالمبتدعةطريقتهممنعرفوهوما،!ص

بمامنهواستدلوا،الثهكتابفيذلكبعدنظرواثم،وفكرهموعقيدتهمدينهم

إليه.ذهبواما-ورأيهمزعمهمحسب-يوافق

،سلطانمنبهااللهأنزلماوقواعدأصولألأنفسهمابتدعواأنهم-2

وتوزنإليهعوترتجعالنصوإليهتحاكمالذيوالميزانالعمدةهيوجعلوها

أعمولهمأنيذعونماعلىالقرآنيةبالآياتالاستدلالفياقتصرواولذلكبه؟

للحق.موافقتهاعلىدئتوقواعدهم

.(122-1/022)ضرلتعاادرء(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

تقابلالتيالآياترؤيةعنأعمتهمالمبتدغةوقواعدهمأصولهمأن-3

القرآنيجعلوالملأنهم؟إياهمالثهخذلانمنوهذابها،استدلواالتيالآيات

به.يسترشدونالذيوالهدىبهيستضيئونالذيالنورهو

منيبذلواولم،وأوقاتهمأعمارهممنينفقوالم-الأصلفي-أنهم-4

ومعرفةالثهآياتفيالفقهعلىيعينهمما؟علومهممنيكتسبواولم،جهودهم

.ورأوهاعتقدوهمايوافقماإلامنهايفهمواأويعرفوالمولذلكمنها؟مراده

إنزالهابابمنيكنلممذهبهمتوافقالتيبالآياتاستدلالهمأن-5

أجلمنولاعليها،والاعتمادبهاالاحتجاجبابمنولابها،اللائقةمنزلتها

لأسبابذلكيفعلون!انما،إياهمخالفتهاأولمذهبهمموافقتهافيالنظر

إضلالأوخصومهموجوهفيبهاالدفعأوبهاالاستئناسكمجردأخرى

لمثئمومنذلك؟غيرأواللهكتابيعظمونبأنهمإياهمإيهامهمأوالناس

ليستالأمرحقيقةفيلأنهاالواحدةالمسألةفيالواردةالآياتبجمعئعنوا

مذهبهمموافقةفيهايرونالتيبالأدلةواكتفوا،-عندهم-حجةولادليلأ

.(1)مآربهملتحقيقوأصولهم

اتتحديحتينفو!تمسهؤجعئتافئوتهتمتقتهتميحثقفتمنجيماتقصيهم!:تعالىقولهتفسير:انظر(1)

في!41:المائده9(بهءشررأذغتاحتهافتتوا!131ةالماندة9(يهءديهروأغخاحظاولهض!وأ!نواغحعةغن

المعتزلةعلالردفيالانتصار:و،(1)هامش(136)صفيالمذكورةالتفسيركتب

/2)الفتاوىمجموع،(7/37)السنةمنهاج،(689-3/688)الأشرارالقدرية

الأنوارلوامع،(2/255)الاعتصام،(7/172-173)(4/4-5)(961-971

.(400)عالبهية
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ج!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالفعهمل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الواحدةالمسألةفيالواردةبالآياتوالبدعةالأهواءأهلواستدلال

:صورتانلهيقابلهامادون

آياتفييقابلهاماويكون،مسألةفيواردةبآياتاستدلالهم:الأولى

بها.استدلواالتيغيرأخرى

فييقابلهاماويكون،مسألةفيواردةآيةمنبجزءاستدلالهم:الثانية

بها.استدلواالتينفسهاالآية

آخر:باعتباييصورلهالاستدلالولهذاأنتيميةابنالإسلامشيخبئنوقد

لامؤتلفآعامآجامغايكونأنيجببالرسلالإيمان:أنقزرأنفبعد

بجميعيؤمنبأنيتحققذلكوأن،اختلافتبعيفولاولافيهتفريق

وأببعف،وكفرالرسلببعضآمنمنوأن،إليهمأنزلماوبجميعالرسل

والتبعيضالتفريقأنبتنكافر؟فهو،ببعضوكفراللهأنزلماببعضآمن

:-الجملةحيثمن-نوعان

التنزيل.والتبعيففيالتفريق:الأول

التأويل.فيوالتبعيضرالتفريق:الثاني

جهتين:والتبعيفمنالتفريقفيهيقعالنوعينكلاوأن

الكئم:أوالقذروالتبعيففيالتفريق-1

جاءببعفمايؤمنأوبعض،دونالكتبأوالرسلببعضيؤمنبأن

بعف.دونالرسولبه

عيسىعلىأنزلمادونالممتلاموسىعلىأنزلبمانؤمناليهود:قول:مثل
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

!رو.محمددونالصنلأبالمسيحإيمانهمفيالنصارىوهكذا!ته!نرو،ومحمدالممنلأ

ببعفيؤمنونالذينالأمةهذهإلىالمنتسبينمنالأهواءأهل:ومثل

بعض.دونبهاويستدلونالكتابنصوص

الكيف:أوالوصفوالتبعيففيالتفريق-2

بعف.دونوالنبوةوالرسالةالتكليمصفاتببعضيؤمنبأن

عبدإنهاليهود:فقالالستلأ،المسيحفيوالنصارىاليهوداختلاف:مثل

ورسالته،بنبوتهالنصارىوأقز،نسبهفيوقدحوانبوتهجحدوالكن،مخلوق

بحقطائفةكل،وصفتهوصفهفيالطائفتانفاختلف،اللههوقالوا:ولكن

وباطل.

ببعفصفاتيؤمنونالذينالإسلامإلىالمنتسبينمنالأهواءأهل:ومثل

دونرسلهصفاتوببعضبعض،دونرسلهعلىوتنزيلهالثهوكلامالقرآن

اللهكلاميكونأنينكرلكنه،اللهكلامبهأتوامايسمىأنيخؤزكمن،بعض

.(1)الحقيقةفي

المسألةفيالواردةبالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

يأتي:مايقابلهامادونالواحدة

من(آلمتقينمنآلتهتتقتلإتخا!:وتعالىتباركاللهبقولالاستدلال-1

يمنئتقتلؤثئمآصلهمايمققئفيلفليبائاقرتا(دلحقبآةادمآتتئتتآغثتمخوآتل!:قوله

.!72:ئدةلمااأ(لمئقينآمندتؤآتقتلتضااذقالأثنتتكلقالأخيآ

.(11/51)الفتاوىمجموعانظر:(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الكبيرةصاحبفقالوا:والمع!زلة)2(الخوارجمنالوعيدية)1(بهاستدل

وأعظم،حسنةلهيكونفلاعملأ،منهالثهيتقبلفلا،المتقينمنليس

النار.فيالخلودفيستحق؟إيمانمعهيكونفلا،الإيمانا!سنات

غيرهاأوبهااستدلواالتيالآيةعليهاشتملتمماذلكيقابلماوتركوا

.(3)الآياتمن

(1

(2

(3

فيالواردةالوعيدبنصوعرلأخذهم؟والمعتزلةالخوارج:منكلعليطلقلقب

المنزلتينبينمنزلةفيجعلوهأوالكبيرةمرتكبفكقرواالوعد،نصوصدونالقرآن

وسيأتي،بالخوارجالتعريفسبقوقد.الآخرةفيالنارفيبخلودهوحكمواالدنيا،في

بالمعتزلة.التعريف

مابعدالبصريالحسنمجلسعطاءبنواعملزعيمهماعتزالإلىنسبة:المعتزلة

مؤمنلاالمنزلتينبينمنزلةفيأنهواصلزعمفقد،الكبيرةمرتكبحكمفيخالفه

تفرقواثم،معتزلة:اتبعهولمنلهفقيلالمسجد،ناحيةفيهذايقرروأخذكانر،ولا

الصفات)نفيالتوحيد:وهيالخمسةبالأصولالاعتقاديجمعهمطوائفعدةإلى

)خلودوالوعيد،(تعالىاللهعن-العبادأفعال-القذر)نفيوالعدل،(تعالىاللهعن

مرتكب)أنالمنزلتينبينوالمنزلة،(موتهقبليتبلمماالنارفيالكبيرةصاحب

المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمركافرا(،ولامؤمنايسمىلاالدنيافيالكبيرة

علىوالردالتنبيهانظر:.(وقتالهم-معتقدهمفي-الجائرينالأئمةعلى)الخروج

.(43/1)والنحلالملل،(98)عالفرقبينالفرق،(37)عوالبدعالأهواءأهل

منهاج،(354-353/2)الكبرىالفتاوى،(498-7/494)الفتاوىمجموعانظر:

إلاطاعةيقبللاتعالىاللهأنعلدليلوفيه":الزمخثسريقال.(6/216)السنة

.(1/658)الكشاف."متتيمؤمنمن
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والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالح!نم

علىالناردخلمنخروجعدمفيالواردةببعفالآياتالاستدلال-2

الكبائر:أصحابمندخلهامنخروجعدم

فخرجنا،الخوارجرأيمنرأيشغفنيقدكنت:قالالفقير)1(يزيدروى

علىفمررنا:قال،الناسعلنخرجثمنحجأننريدعددذويعصابةفي

رسولعن-ساريةإلىجالس-القوميحدثالثهعبدبنجابرفإذاالمدينة

الله،رسولصاحبيا:لهفقلت:قالالجهنميين،ذكرقدهوفإذا:قال،!الثه

1192:عمراناكل1(آخرئته،ألتازفقذئذجليفن!إتك:يقولوالله؟تحدثونالذيهذاما

:قال،؟تقولونالذيهذافما!2.:الجدة9(ييهاأجميدوأيححهآمخرصأآقارآدوأآ!ء!و

يعني:-ور!ك!محمدبمقامسمعتفهل:قال،نعم:قلت؟القرآنأتقرأ:فقال

المحمود!صمحمدمقامفإنهقال:نعم،قلت:،(2)؟-فيهاللهيبعفالذي

فرجعنايزيد:قال:آخرهوفي،الحديثفذكر...يخرجمنبهالثهيخرجالذي

واللهفلافرجعنا،،!؟ىحالثهرسولعلىيكذبالشيخأترون!ويحكمقلنا:

.(3)دحاورجلغيرمناخرجما

ىن!طلآضئاثهمضتسقتآلذيمص،ن!:وتعالىتباركاللهبقولالاستدلال-3

.1011:لأنبياءاأ(شعدلهنعتهاأؤلبهك

مكةإلىتحولثمالكوفةأهلمنكان،الكوفيعثمانأبوالفقيرصهيببنيزيد(1)

الأئمة.منعددوثقه،ظهرهفقاريشكوكانلأنهب)الفقير(وشقيفترلها،

.(61-ه32/631)الكمالتهذيب،(592-65/452)دمشقتاريخ:انظر

.(11:79!سراء(مختمو:امقاماقئل!يتعثكآنح!غ!:تعالىقولههو(2)

.(191)رقم(1/177)مسلمأخرجه(3)
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جم!نمنقضفطالسنةأهلج!نم*ول.الفهط

لأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

سعيدفالسعيدالذر،منالأمرقجيقدفقالوا:(1)الجبريةبهاستدل

تعالى،دتهالقدرة!انما،قدرةالأفعالجميعفيلناوماالذر،منشقيوالشقي

علينا)2(.وكتبهوالشرالخيرقذر

(3)(!تلوئؤفتمتقعلضافتثللا!:وتعالىتباركاللهبقولالاستدلال-4

.041:عمرانآلأ(ت!ثآةقاتقعللئةآ!:قولهو،321:الأنبباءأ

سبحانهإنهوقالوا:،تعالىاللهأفعالعنوالتعليلالحكمةمنكروبهاستدل

وإظ،غايةولاسبببلايفعلهمايفعلبل،غرضولاغايةولالفعلهعلةلا

فعلهفجاء،!ارادتهلعلمهمطابقتهاوغايتها،مشيئتهمحضرمفعولاتهمصدر

.(4)وعلمهإرادتهوفقعلى

(1

(2

(3

(4

تعالى،الربإلى!اضافتهاعنهمالعبادأفعالحقيقةنفيوهوبالجبر،قولهمإلىنسبة

التيهي:الخالصةفالجبرية:أصنافوهم،صفوانبنالجهمبذلكقالمنوأول

ئ!بتالتيهي:المتوسطةوالجبريةأصلا،الفعلعلقدرةولافعلاللعبدتثبتلا

.(1/84)والنحلالملل:انظرأصلا.مؤثرةغيرقدرةللعبد

.(268-8/262)الفتاوىمجموع،(369-2/367)التفسيردقائقانظر:

أ!العنوالتعليلالحكمةنفيعل-الآيةبهذهالأشعريالرازياستدلالانظر:

.(22/134)الغيبمفاتحتفسيرهفي-الله

د!اء،(4/4751)المرسلةالصواعق،(226-13/522)الفتاوىمجموعانظر:

العالمينربعنالموقعينإعلام،(1/274)السعادةدارمفتاح،(612)صالعليل

(296/2).
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نقضفيالسنةأهلحم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

العالثالمسلك

ببعضبعضهاللهكتابضرب

وعلا-جل-فملكوتهالخلقأحكموأتقف؟شيءكل!تاللهأحكم

الشرعوأحكم،اختلافولافيهتفاوتلاوالجمالالإتقانغايةعلىجايى

كلمنمتزأفهو(وشريعةاعتقادأالرسلبهجاءتوماالشرعية)الآيات

خلفه،منولايديهبينمنالباطليأتيهولادنس،كلمنومطفرنقم،

عيب.ولافيهخلللا،والإتقانالإحكامغايةفيوشرعه-سبحانه-فخلقه

وتأتلف،معانيهتت!يمقأنهالخلقكلامعناللهكلامخصائصأعظمومن

بعضهويشهد،بالتصديقبعضابعضهويؤيد،وقصصهأخبارهوتتوافق،أحكامه

تضاذ.تناقفولاولاتعارضولاتفاوتولافيهاضطرابفلا،لبعفبالتحقيق

والتسليم،الصلاةاللهمنعليه،الكريمالنبيبهذاالرسلاللهختموقد

الآياتمنفيهبماالناسوهدى،العظيمالقرآنبهذاالسماويةالكتبوختم

السميعوهولكلماتهمبدللاوعدلأصدقاربككلمةوتمت،الحكيموالذكر

بعضبصدقيشهدوبعضهعدل،كلهاوأحكامهصدق،كلهافأخباره،العليم

خبير.حكيملدنمنفصلتآياتهلأن،يغافيهولا

وأمزاخلقاالشيءفيفيحكم،المتماثلةالأموربينويسوييجمع!ةوهو

بل،متماثلينغيرشيئينبينيسويولا،متماثلينبينيفرقلا،مثلهبحكم

بينهما.يسؤلممتضادينمختلفينكاناإن
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جس!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم*ول:الفصل

بالمههادرلأصهميلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

فييجتهدوأن،حقكلهاللهكتاببأنحقأيؤمنأنالعبدعلىفالواجب

ممااللهآياتبعضعليهأشكلوإن،منهلهظهربماويعمل،ويفقههيعقلهأن

لماللهوأن،كلهحقهواللهعندمنجاءمابأنآمنوتعارضأاختلافأيوهمرآه

بل،الحقيقةفيتعارضولافيهتضادلاعليهأشكلماوأن،وينقضهقولأيقل

بعفيضربولم،يخاصمأوفيهيجادلولميعلمها،لممتلائمةمتوافقةحقيقةله

،بتقصيرهويشهد،فهمهويعيب،جهلهويعرف،نظرهيتهمبلببعف،اللهآيات

عالمه.إلىؤكلهوإلا،وبيانهتفسيرهيعلمونالذينالعلمأهلإلىيرذهثم

.(1)والجماعةالسنةأهلمسلكهووهذا

اللهآياتبعضفهمعليهيشيهلمنفمنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

وقفويبذلجهدهيصرفمنومنهم،أخرىآياتمعتعارضأفيهيرىمما

تكونثم،أخرىآياتمعتعارضأفيهاأنمتوقميتوقمقدالتيالآياتلتتفع

متعارضة-بعامةالقرآنأو-الآياتتلكبأنالباطلالزعم:هيالفريقينحال

الاياتتلكدلالاتفييشككونأوفيشكونبعضا،بعضهاوينقضالحقيقةفي

ابنتفسير،(1/159)الآثارمشكلشرح،(18.-5/179)البيانجامعانظر:(1)

،(1/539)المحيطالبحر،(1/456)التنزيلمعالم،(4101-3/1301)حاتمأبي

،1/3)العظيمالقرآنتفسير،(3/572)الموقعينإعلام،(1/12)الفتاوىمجموع

،(3/72)القرآنعلومفيالإتقان،(46-2/45)القرآنعلومفيالبرهان،(348

المجموعةضمن-القرآنلتفسيرالحسانالقواعد،(161)صالشبهاتكشف

،(190)صالرحمنالكريمتيسير،(41-8/36)-سعديابنلمؤلفاتالكاملة

.(11)صالكتابآياتعنالاضطرابإيهامدفع
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نقضفيالهمصنةأهلجص!نميول:الباب

والبدعة!هواءأهلعند*ستدلالم!صج

واحتجاجآ)1(.وعملأعلمأيبطلونهاثم،-بعامةالقرآنأو-وحجيتها

ومنمفوحذرناالأهواءلأهلالمسلكهذاعنكتابهفياللهأخبرناوقد

ؤأخرآئيهتت\تمممنمخكخنثةاتتيةآتكتمبغقتكآنرذآدذممطممؤ!:تعالىفقال،أهله

تآيىييهء(ؤآتيقلىآتعتتزآتعايحتهةت!ثهلقاقتتبعودزلغفلؤبهضفيآلدينبمقامتشيهت

بالما:فيقولون،والناسخالمنسوخيتبعون"ال!ذي)2(:قال،!7:عمرانآلأ

كانهلأ،الأخرىبهذهوعجلالأولىفئيركتوكذا،كذابهاعجلالآيةهذه

منالعذاتتيدبالهوما.؟ن!يسختالتيالأولىتجيءأنقبلالآيةبهذهالعمل

.(3)"النار؟يوجبلمفإنهغميهمنآخرمكانوفيالنار،بهتيدعملأعمل

كانلو:أيالنساء:9281(غئيىآلتومجنييمقؤتؤكأن!:قالثم":كثيرابنالحافظوقال

بواطنهم،فيوالمنافقينالمشركينجهلةمنيقولمنيقولهكمامختلقأ،مفتعلأ

،الاختلافمنسالموهذا:أيكثيرأ،وتضادآاضطرابآ:أي(آخئقعا!لؤجدوأييه

قالوا:حيثالعلمفيالراسخينعنمخبرأتعالىقالكما،اللهعندمنفهو

ردوافلهذا،حقومتشابههمحكمه:أي!7:عمرانآل9زيآ(يخديمنءكأبهةاقا!

والجهميةالزنادقةعلىالرد،(04)صسلامبنالقاسمعبيدلأبيالإيمانانظر:(1)

،(1/539)المحيطالبحر،(45عر)والبدعالأهواءأهلعلوالزدالتنبيه،(6-5)!ع

.(1/236)التأ!للوحقائقالتتريلمدارك

،-مولاهم-القرشيمحمد،أبو،يد!لاكريمةأبيبنالرحمنعبدبنإسماعيل(2)

التابعين،منالوسطىالطبقةمنالمف!ر،الإمامالكبير،يد!لاوهوالأعور،الكوفي

.(159-158/1)التهذيبتهذيب،(265-5/264)السيرانظر:.(!127)سنةتوفي

.(3/177)البيانجامع(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

المتشابهإلىالمحكمردوازيغقلوبهمفيوالذينفاهتدوا،المحكمإلىالمتشابه

.(1)"الزائغينوذمالراسخينتعالىمدحولهذافغووا،

منهلاكسبببأنهوأخبرنا،المسلكهذاسلوكعن!صالنبيونهانا

بهذا،!قوميامهلأ":قالور!لك!النبيأن،شهـتهطعمروبنعبداللهفعنقبلنا،

بعضهاالكتبوضربهمأنبيائهمعلباختلافهم"قبلكممنالأممأهلكت

فمابعضا،بعفهيصدقبلبعضا،بعضهيكذبينزللمالقرآنإنببعف،

"إنما:روايةوفي."عالمهإلىفردوهمنهجهلغومابه،فاعملوامفعرفتم

كتابنزل!انماببعف،بعضهاللهكتابضربوابهذا؟قبلكمكانمنهلك

ومافقولوا،منهعلمغفما،ببعضبعضهتكذبوافلابعضا،بعضهيصدقالثه

.(2)"عالمهإلىفيهلوهجهلغ

لابنرجلقال:قالجبيربنسعيدفعن،!صصحابتهعنهونهانا

شهزتيزمبؤؤلابا!فأ!قلأ:قال،؟عليتختلفأشياءالقرآنفيأجدإني:عباس

دتةآيكئمونولا!،!72:تفالصاا9(لونتتتهمآءبغعيىتمهتغض!وآئتل!،1011:نمنولمؤا1(لوئتت!تآة

.؟الآيةهذهفيكتموافقد123:الأنعام9(م!ثريهين!ؤآئتزقيتتاقابهآ،1النساء:24أ(خديثا

لسماءاخلقفذكر!03-27:الفازعاتأ(!دحمفآ:قولهإلى(تخآحتتقاآآيص!:لوقا

قوله:إلى(تؤتترفيآلارضقخققبآللىتخكفروبئآبتبهئم!:قالثم،الأرضخلققبل

السماء؟.قبلالأرضخلقهذهفيفذكر!11-9:تدصفأ(!ظآبيين

.(1/053)العظيمالقرآنتفسير(1)

تخريجه.تقدم(2)
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

شتيفا!النساء:8511أ(حيهيماغنييرأ!النساء:1691(زجيماغفوراآنتة!ؤكأ!:وقال

.؟مضىثمكانفكأنه!النساء:431أ(بصيرا

منفصعقالصورفيينفخثم،الأولىالنفخةفي(!هزآئهمماب!قلأ:فقال

ولاذلكعندبينهمأنسابفلا،الثهشاءمنإلاالأرضفيومنالسماواتفي

.بعفيتساءلونعلىبعضهمأقبلالآخرةالنفخةفيثم،يتساءلون

لأهليغفراللهفإن:(خدشاآلتةؤلايكسمون!(مشريهينتابهآ!:قولهوأما

فختم،مشركيننكنلم:نقولتعالوا:المشركونفقال،عذنوبهمالإخلا

:وعندهحديثا،يكتملااللهأنعيرفذلكفعند،أيديهمفتنطقأفواههمعل

ية.لآا(كفروألذينآتؤذ!

فسواهنالسماءإلىاستوىثمالسماء،خلقثم،يومينفيالأرضوخلق

والمرعى،الماءمنهاأخرجأنودخوها:،الأرضدحاثم،آخرينيومينفي

قوله:فذلك،آخرينيومينفيبينهماوماوالآكاموالجمالالجبالوخلق

فيشيءمنفيهاوماالأرضفجعلت(تؤقكقفيآلارضقخقق!:وقوله(!دحفآ

يومين.فيالسماواتوخلقت،أيامأربعة

كذلك،يزللم:أي،قولهوذلك،بذلكنفسهسمى(غفورازجيماهتلآ!أكؤ!

أراد.الذيبهأصابإلاشيئاييرذلماللهفإن

.(1)اللهعندمنكلافإن،القرآنعليكيختلففلا

.(5374)رقم(4/4181)البخاريأخرجه(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نميلأول:الفصل

يلأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

!قأ!ابة!عالمسلكهذاسلوكإلىوالبدعةالأهواءأهلدعاوالذي

ومنها:بعض،دونبعضهمفيبعضهايوجد

العظيمةأوصافهعنبهاللهأخبروماالكريمبالقرآنالإيمانضعف-1

معانيها.وتوافقآياتهإحكامفيالشكإلىالأمربهميصلحتى،الرفيعةومنزلته

،والقرآنالإسلامعنوصرفهم،الناسقلوبفيالشكإيقاعإرادة-2

حجيفإسقاطإلىبذلكالتوضلثم،القرآنآياتفيالتعارضوجودباذعائهم

.-بعامةوبالإسلام-بخاصةبهوالتم!ك

متعارضةأنهااذمجيالتيالآياتمنفإن،اللهآياتمنالمتشابهاتباع-3

المحكماتإلىزذتولو،معنىمنأكثرمحتملأيكونماأخرىآياتمع

معانيها.توافقلظهر

إدراكعنغيئةوأذهانهم،الاتساععنقاصرالثهبكتابعلمهمأن-4

متناقفة.:يقولواأنمنعليهمأهونشيئأيجدوافلم،الآياتبينالجمعوجوه

اليقيندرجةإلىلوصلواتدئروهفلو،الكريمالقرآنتدبرهمعدم-5

.(1)اضعببعضهويوافقبعضا،بعضهيصدقوأنه،اللهكلامبأنهوالعلم

والجهميةالزنادقةعلىالرد،(04)صسلامبنالقاسمعبيدلأبيالإيمانانظر:(1)

،(4101-3/1301)حاتمأبيابنتفسير،(1/95)الآثارمثمكلشرح،(6-5)ص

التأويلوحقائقالتنزيلمدارك،(54)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالزدالتنبيه

،(3/88)القرآنعلومفيالإتقان،(1/3،348)العظيمالقرآنتفسير،(1/236)

.(091)صالرحمنالكريمتيسير
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نقضفيالهمشةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

وقد،كثيرةصورلهوالبدعةالأهواءأهليسلكهالذيالمسلكوهذا

قولهفي()الاختلافتفسيرإلىيرجعوكخضلهاوبيانها،بذكرهاالعلمأهلعيي

بينهمما-كتابهعناللهنفاهاالتيالاختلاففصور،(آخيققا!تؤخدوأييو:تعالى

ضربفيوالبدعالأهواءأهليسلكهاالتينفسهاالصورهي-العلمأهل

بينيضربونوالبدعةالأهواءأهلأن:ذلكفمنببعف،بعضهااللهآيات

والمقيد،والمطلق،عوالخاوالعام،والناسخالمنسوخعلىالمشتملةالآيات

وأالحالأواللفظأوالوصففياختلاففيهكانوما،والمنفيوالمثتت

.(1)الموضوعأوالمكانأوالزمان

بعضهاوضيربتعارضهاادييالتيالقرآنآياتبتتئعالعلمأهلغييوقد

ومنبينها)2(،الجمعأوجهوبئنواذلك،فيهايتوفمأنيمكنالتيأوببعض

ذلك:نماذج

عثتاوجوههتمعنىآدممخؤتؤمؤمحثرهتم!:قولهوأما"أحمد:الإمامقال-1

آئحته(آضخبآلايى\ضحنبؤتادى+!:أخرىآيةفيوقال11!سراء:791،(ؤصمتاؤثكما

البرهان،(3/482)المحيطالبحر،(1/278)الوجيز،(3/177)البيانجامع:انظر(1)

الحسانالقواعد،(76-3/72)القرآنعلومفيالإتقان،(67-2/45)القرآنعلومفي

.(14-8/36)-سعديابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-القرآنلتفسير

والبدعالأهواءأهلعلوالزدالتنبيه،(91-7)صوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:(2)

عنالاضطرابإيهامدفع،(67-2/54)القرآنعلومفيالبرهان،(80-45)عرر

القرآنعلومفيالإتقان:كتابهفي-السيوطيوذكر،(الكتاب)كاملالكتابآيات

بالتصنيف.أفردهقطربأن-(3/72)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةاثماهواءأهلاستدلال

آلمنمؤتؤتممتهر!ثخمؤ!:المحكمالكلاممنهذايكونكيف:فقالوا،15.:الأعرافأ

بعضا؟.بعضهميناديأنهآخرموضعفييقولثم(عخياؤئكعاؤصمتاوجوههتمغنى

.(1)"ذلكأجلمنالقرآنفيفشكوا

!34-24:ثرالمد9(لمضقدآؤتكعتلوأقاشقر!لتقتح!نيقا!:لهقوماأو":لقاو-2

قومأذمقداللهإنفقالوا:،14:الماعونأ(دقمصخيين!قؤتل:أخرىآيةفيوقال

لأنهمالناردخلواإنماإنهمقومفيقالوقدللمصلينويل:فقاليصلونكانوا

.(2)"متناقضرأنهوزعمواذلكأجلمنالقرآنفيفشكوا.يصلونيكونوالم

هذهمثلفيالزنادقةفيهشكتماأما":الملطيالحسينأبووقال-3

(قيغندرونقتم!ؤلائؤدنلاشطقونتؤمقذا!:ثناؤهجلقولهمنونحوهاالآية

!صصحموئ(رتبهتمعن!آتقمغةيومئ!إتيهئم!:أخرىآيةفيقالثم!36-35:المرسلاتأ

.(3)"بعضاينقفبعضهالتفسيريجهلمنعندفهذا،131:رمزلاأ

!ح!!!!اك!

.(8)ىعوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(9)صالسابقالمصدر(2)

.(55)صوالبدعالأهواءأهلعلوالزدالتنبيه(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نمايأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الرابعالمسلك

تحتمللاماالقرآنيةالآياتمعافيتحميل

يمتنعفإنههدىبأنهاللهوصفهوما،وبيانهدىبأنهكتابه!الثهوصف

جهالة،فيهيكونأنالمحالفمنبيانأالثهجعلهوما،ضلالةفيهيكونأن

فيواضحةبينةآياتالقرآنوآياتونور،شفاءبأنهكتابهاللهوصفولهذا

اللهكلاممنبيانأأتمولاتفسيراأحسنكلامأتجدولا،الحقعلىالدلالة

.(1)سبحانه

،والحرامالحلالمنالعاملونبهيتذكر)ماللذكركتابهسبحانهوشئر

النافعةوالعقائدوالعبر،والمواعظالجزاءوأحكام،والنهيالأمروأحكام

والعلم،للفهمومعانيه،والحفظللتلاوةألفاظهر!يف،(الصادقةوالأخبار

التيسيرغايةمطلوبهعليهالثهر!يعليهأقبلمنفكل،للامتثالونواهيهوأوامره

يكنلمالمخاطبيفهمهالابألفاظكانلوالقرآنأنومعلوم.عليهوسفله

ألفاظهمنيفهمأنالمخاطبمنأريدإذاوهكذا،عليهآر!عمكانبللهأر!يم

التعسير،أشدمنذلككانخلافهعلىيدلأوالمعانيمنعليهيدللاما

فيالمشقةأعظمويكابدنفسهيجهدأنأيفأكقفولوللتيسير،منافوهو

عليهليحملاللغاتووحشيالمجازاتوضروبالاستعاراتأنواعطلب

بلعليهتدللامامنهاويفهمعليهتدلعماوفهمهقلبهفيصرفالقرآنآيات

.(1/331)المرسلةالصواعق:انظر(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والتعسير)1(.التعقيدهوكانبلتيسير،أيذلكفييكنلمخلافهعلىتدل

فصيحعربئيفهو،مبينالعربئيباللسانكتابه-وتعالىتبارك-وأنزل

لسانعلىوأساليبهومعانيهألفاظهفيجاوظاهرواضحبتنشاملكامل

فيهلئسلامبينوهو،ألفاظهويفهمونمعانيهيعقلونومعتادهم،العرب

.(2)وبرهانووضوخبيانهوبلعئي،ولا

وأحسنه،وأوفاهوأتقهعلمأعظمربهعنالقرآنمعانيغيمحوووالنبي

القرآنمعانب!لأصحابهبئنوقدأراد،ومااللهكتابعنالمعتروهو

النبيشاهدواالذينفهمبها،الأمةأعلمهموالصحابة،ألفاظهلهمبيقكما

وهم،بهوأرادعنىومافيهاللهقصهوماوتأويلهالقرآنتنزيلوشهدوا!ر،

كتابمنآيا!بعشريتجاوزونلاوكانوا،ومعرفةفهمذووفصحاءعرب

.(3)والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتىحفظأالله

ومشتملةالحقعلىداتةبينةواضحةالقرآنيةالآياتمعانيأناستقز!اذا

عادتهم،بهجرتوماالعربلغةشننعنتخرجلا،للفهمةر!يم،عليه

لهيكنلمفيهاوالفقهتعقمهاأرادفمن؟!صوصحابته!ووللنبيمعلومة

بأمرين:إلاذلكإلىطريق

،(4/53)(3/671،348)العظيمالقرآنتفسير،(97-27/96)البيانجامعانظر:(1)

.(826-825)صالرحمنالكريمتيسير،(336-1/332)المرسلةالصواعق

،(4/64،491)(3/532،422)العظيمالقرآنتفسير،(47-44)صالرسالةانظر:(2)

.(453-!لا9دلا/2)لاعتصاما

.(13/331)الفتاوىمجموع:انظر(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلمندكجيلأول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

بينجمعوافإنهم،!صوصحابته!ووالنبيعنفيهاجاءمامعرفة-1

الصحيحةالشريفةالمعانيوبينوابها،نزلالتيباللغةوالعلمبالقرآنالعلم

ولاونعتقدهنلزمهفإنناذلكفيعنهمجاءفما،القرآنآياتعليهاتدذالتي

.غيرهإلىنتجاوزهأونتعداه

ومعانيهألفاظهاعتباروهي،القرآنعليهانزلالتيالطريققفم-2

فيحمل،عادتهمبهوجرتوأساليبهمالعربلغةتحتملهماعلىوأساليبه

معانيمنشيءفييتكلمولا،العربعنتهاالتيالمعانيعلىالقرآنألفاظ

يستظهرأوالعرببلسانعارفأكونهفيكالعربيأوعربيأيكونحتىالقرآن

علىبالقرآنيستدلولامنها،شيءعليهأشكلإذابالعربيةعلملهممنبغيره

القرآنألفاظيحملولابها،أترلالتيالعربلغةعلىجاريأكانإذاإلامعنى

ذلك.غيرأوخاصأاصطلاحأأوعامأعرلهآكانسواءذلكغيرعلى

خاطبهلمناللهبينهاالتيمواضعهعلىالقرآنوضعممنيكونوبذلك

.(1)بلغتهبالقرآن

.(2)والجماعةالسنةأهلمسلكهووهذا

القرآنآياتمعانيعنمنهمكثيرفأعرض:والبدعةالأهواءأهلوأما

وعدلوا،عنهممنهاجاءماورذوا،!صوصحابته!ووالنبيبينهاالتيالكريم

الجهميةتلبيسبيان،(168/9)الآثارمشكلشرح،(47-44)عالرسالةانظر:(1)

.(430-2/293)الاعتصام،(1/492-493)

الموقعينإعلام،(4/185)الفتاوىمجموع،(2/481)الحنابلةطبقاتوانظر:(2)

.(252-025!ر)الغفارللعليالعلو،(1/49)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نمامول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ة!سبلامعانيهافيوتصرفواوظاهرها،وصوابهاوجههاعنالقرآنبألفاظ

يأودون!كضوواللهرسولأصحابعنأثرأومنهااللهأرادهمامعنىعلىتدل

النبيعنالمعروفالتفسيرغيرعلىوحملوها،مقبولةحجةأومعتبردليل

لمعناهولاعربتيللفظهيشهدولاتحتملهلاماوعلى!والصحابة!ص

والدلالة،المعنىواضحةغيرالقرآنألفاظأن:مقالهمأوحالهمولسان،برهان

المعانيوأنبينوها،ولاالقرآنمعانييعرفوالم!وصحابتهحىالنبيوأن

واعتقادالضلالفيتوقعوأنها،تعالىدثهمرادةغيرالقرآنألفاظمنالظاهرة

.الصوابوخلافالباطل

نريقان:همثم

وتعضبوا،الوسطالأمةعليهالذيالحقتخالفمعانياعتقدواقومأولهما:

منرأوهالذيالمعنىراعواوهؤلاءعليها،القرآنألفاظحملأرادواثملها،

يسلبونتارةوهؤلاء:،والبيانالدلالةمنالقرآنألفاظتستحقهماإلىنظيرغير

به.يزدولمعليهيدللمماعلىيحملونهوتارة،بهوأريدعليهدلماالقرآنلفظ

كانقنبكلامهيريدهأنيسوغمابمجردالقرآنفسرواقوموثانيهما:

عليهوالمنرلبالقرآنالمتكلمإلىنظيرغيرمن،العرببلغةالناطقينمن

العربي،بهيريدأنعندهميجوزومااللفظمجردراعواوهؤلاء،بهوالمخاطب

.(1)الكلامولسياقبهللمتكلميصلحماإلىنظيرغيرمن

الفتاوىمجموع،(14)صالتأويلذم،(02)صوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:(1)

.(1/63)الاعتصام،(2134-4/0134)المرسلةالصواعق،(13/535-136)
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نقضفيالهمهمنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الكريم،كتابهفيعنهمالثهذكرهقدوالبدعةالأهواءلأهلالمسلكوهذا

والأئمة.السلفعليهونض،الشريفةسنتهفيور!ك!ورسوله

لهتثنتةقاقتتبعونزتغفلؤبهضفيآلدينف!قا!:وتعالىتباركاللهفقول:الكتابأما

كأهلتكونوالا":(1)الضحاكقال،17:عمرانآلأ(لأويلإءؤآفيغاآتعتتزآتيغآ4يمة

،الكتابأهلفيأنزلتوإنما،القبلةأهلفيالقرآنمنآياتتأولوا؟(2)نهروان

بالضلالة،عليناوشهدواالأموالوانتهبواالدماءبهافسفكواعلمهاجهلوا

.(3)"منهشيءفييختلفلمالثهأنزلفيمعلممنفإنه،القرآنبعلمفعليكم

تأؤلواما"تآيىيلإء(:!ؤآقيغد:تعالىقولهفي(4)إسحاقبنمحمدوقال

بهلهمليكون،البدعةمنأيديهمفيالذيلهمليجيءالفلالةمنوزئنوا

الأهواءكقيليبه،ابتلواالذيوالتحريفللتصريفخالفهممنعلىحجة

فيكبيرباعوله،العلمأوعيةمنكانمحمد،أبو،الهلاليمزاحمبنالضحاك(1)

.(006-4/598)السير:انظر.(ـه201)سنةمات،والقصصالتفسير

الواقعةلأنبذلكسموا،!عليخرجواالذينالأوائلالخوارجأسماءأحدهو(2)

الشرقي،الجانبمنوواسطبغدادبينواسعةكورة:وفهروانفيها،جرتوبينهمبينه

.(5/532)البلدانمعجم:انظر.متوسطةبلادعدةوفيهاببغداد،متصلالأعلىحدها

.(572-1/562)التنزيلمعالم(3)

العلامةبكر،أبو،المدني-مولاهم-المطلبيالقرشييساربنإسحاقبنمحمد(4)

العلمدؤنمنأولوهو،(ـه08)سنةولد،النبويةالسيرةصاحب،الأخباريالحافظ

فهوالمغازيفييتبخرأنأرادمن":الشافيقالبحرأ،العلمفيوكان،بالمدينة

.(5ه-7/33)السيرانظر:.(ـه051)سنةتوفي،"إسحاقبنمحمدعلمجيال
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جك!نمنقضفطالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةاالأهواءأهلاستدلال

.(1)"البدعةمنأحدثواالذيالحقعنوالتنكيبالقلوبوزيغ

منها:،أحاديثعذةففيها:السنةوأما

ورن!لك!الثهرسولمعكناقال:!(2)الخدريسعيدأبيعن-1

منمنكم"إنقال:ثمقليلأفمشىتخجفها،عليفتخلف،نعلهفانقطعت

وفيهمالقوملهافاستشرف،"تنزيلهعلىقاتلتكماالقرنتأويلعلىيقاتل

،؟وهأناعمر:قال،"لا":قال،؟وهأنابكر:أبوقال!توعمربكرأبو

كأنه،رأسهبهيرفعفلمفبشرناهفأتيناه،"علئاالنعلخاصفولكنلا،":قال

.(3)ى!ت!اللهرسولمنسمعهكانقد

(1

(2

(3

.(2/597)حاتمأبيابنتفسير

أحديوماستصغرسعيد،أبو،الخدريالخزرجيالأنصاريسنانبنمالكبنسعد

وأفاضلهم،فقهائهمومنالحديثمنالصحابةمنالمكثرينمنبعدها،ماوشهد

.(58-3/78)الإصابةانظر:.(ـه74)سنةتوفي

(51/385)حبانوابن،(07131،01791)رقم(3/31،82)أحمدالإمامأخرجه

من":!هوقوله.الشيخينشرطعلىوصححه(3/132)والحاكم،(6937)رقم

01/237)الآثارمشكلشرحفيالطحاويالإمامانبئن"القرآنتأويلعليقاتل

همبالحديثالمعنيينالمقاتلينأن:(15/386)صحيحهفيحبانوابن(259-

آياتمعانيحملتالإسلامفيفرقةأولهمالخوارجأنالمعلومومن،الخوارج

:عذكرهتقدموكما،الضحاكعنآنفأذكرهتقدمكما،تحتمللاماعلىالقرآن

(129-128).
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نقضفيالهمهمنةأهلحم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

!ووالثهرسولسمعت:قال!(1)الجهنيعامربنعقبةوعن-2

،؟واللبنالكتابما،اللهرسولياقالوا:،"والفتنالكتابفيأمتيهلاك":يقول

اللبنويحبون،!اللهأنزلماغيرعلىفيتأولونهالقرآنيتعلمون"قال:

.(3)!وتئدون)2(والجمعالجماعاتفيدعون

لسانلسانهمناللسانفيبالفضلالناسوأولى!د:الشافعيالإماموقال

لسانلأهلأتباعألسانهأهليكونأن-أعلموالثه-يجوزولا!س،النبي

قبلهدينأهلوكل،للسانهتبعلسانكلبلواحد،حرففيلسانهغير

العرببلساننزلالقرآنأنمنوصفتبمابدأتوإنما،...دينهاتباعفعليهم

لسانسعةتجهلأحدالكتابعلمجقليإيضاحمنتغلملالأنه:غيرهدون

التيالشبهعفانتفتغيمهومنوتفرقها،معانيهوجماعوجوههوكثرةالعرب

.(4)"لسانهاجهلمنعلىدخلت

معانيحملمنأبرزمنوهو-صفوانبنالجهمعنأحمدالإماموقال

فبنى،...المتشابهمنآياتثلاثووجد":-تحتمللاماعلىالقرآنآيات

بالفرائضعالمآقارئأوكانكثيرأ،!هالنبيعنروى،الجهنيعبسبنعامربنعقبة(1)

وأقره،الفتوحشهد،القرآنجمعمنأحدوهوكاتبأ،شاعرأاللسانفصيحوالفقه

.(152-4/052)عابةال!انظر:.معاويةخلافةفيتوفيمصر،على!همعاوية

.(1/127)النهاية:انظر.الباديةإلىيخرجون:أي(2)

الصحيحةالسلسلةفيالألبانيوصححه،(15417)رقم(4/551)أحمدالإمامأخرجه(3)

(6/277).

.(4-ه14)صالرسالة(4)
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ج!نمنقضفطالهمهمنةأهلج!نم:لأولالفصل

ا؟صيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)!تأويلهغيرعلىالقرآنوتأؤل،الآياتهذهعلىكلامهأصل

أسبابأالباطلالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهللسلوكأنشكولا

فمنها:،عديدة

اعتقدوهلمالاحقأالقرآنيةالثهآياتمعانيفينظرهمكانمنمنهمأن-1

الآياتمعانيحملواولذلك،والدينالحقهيأنهاتوقمواومعانياعتقادابمن

الشريفة.المعانيمنالقرآنياللفظيحتملهماعلىلااعتقادهمفيماعلىالقرآنية

وأيعتذوالمالقرآنيةالآياتمعانيفينظروالمامنهمطوائفأن-2

ولالهمسبيللاأنهوبما،!وصحابتهوو!لك!النبيعنفيهاجاءبمايعنوا

نزلمنطريقعنإلاالصحيحةالوحيمعانيمعرفةإلىالأمةمنلغيرهم

)وهمعليهنزلممنوسمعهوشهدهعاصرهمنأو!ص(محمد)وهوعليه

الإعراضأوبهالجهلغايةفيهممامعرفةفيتكقفوافإنهم؟(!صالصحابة

وذلكعلم،منأثارةعليهليسمماتحتملهلاماعلىالقرآنألفاظفحملواعنه،

إلىرجعوا!والصحابةه!ك!النبيتفسيرإلىيرجعونيكونوالمإذاأنهم

.الجادةعنفضلوابدليلالتمسكعنالمجردةعقولهم

عادتهمبهجرتوماالعرببلسانالجهلأهلمنهومنمنهمولأن-3

كلايمأفصحمعاف!معرفةفتقخموا،والمعانيوالتراكيبالألفاظفيوأساليبهم

أفهامهم،بلغتهولا،أذهانهمتحتملهفلم،وأحسنهوأبلغهالعرببلسانجاء

المستكرهةالبعيدةالمعانيعلىالقرآنآياتفحملواالأعجميفهمهمإلىفرجعوا

.(02)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

أهلكتهم":(1)البصريالحسنقالويأباها،العربياللسانيمخهاالتي

العربيةيتعلمالرجلأرأيت:لهوقيل."تأويلهغيرعليتأولون،العجمة

يقرأالرجلفإنفليتعلمها،نعم،":قال،؟منطقهبهاويصلحلسانهبهاليقيم

.(2)"فيهلكبوجههافيعيا

خالصة-تكونأنعنفضلأ-ح!نةنيةأهليكونوالممنمنهمأن-4

والمقصدفاسدألهمالدافعكانبل،القرآنيةالآياتمعانيفينظرهمفي

خبيثأ،فإنهم:

هيالتياللهآياتفيفبحثوا،وترويجهباطلهمتقويةأرادواأنهمإما.

أعناقهاتؤوابهايستدلواأنعنالحيلةأعجزتهمفلماوحق،ونورهدىكلها

الباطلمذهبهمفييعتقدونهاالتيالمعانيمنتحتملهلاماوخملوهاوحرفوها

الزائغ.

اشتملوماالقرآنأوالحقعنصرفهمأوالناسصذأرادواأنهموإما.

يمكنهملمفلما،أقومهوماكلإلىتهديالتيالشريفةالعظيمةالمعانيمنعليه

الخبير.الحكيمالعليمبكلامتليقلامعانيعلىحملوهثبوتهجهةمنفيهالطعن

بقيتالسنتينولدالأنصار،مولىسعيدأبو،البصري)يسار(الحسنأبيبنالحسن(1)

الصحابةمنكثيرخلقعنوروى،وعائشةوطلحةعلياورأىعمر،خلافةمن

فصيحاالعلمكثيرناسكاعابدامأموناثقةفقيهارفيعاعالماجامعاوكان،والتابعين

.(139-1/388)التهذيبتهذيبانظر:.(ـه011)سنةتوفيوسيمأ،

.(2/299)الاعتصامفيكماوهبلابنالشاطبيعزاهما(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

يجوزوماالقرآنيةالآياتفيالوارداللفظمجردزاغؤامنمنهمأن-5

تلكبأحدفسروهثم،العربلغةعمومفيالمعانيمنبهيرادأن-عندهم-

فيقع،بهوالمخاطبعليهوالمترلبالقرآنالمتكفيمإلىتطيرغيرمن،المعاني

كثيرأأنهمجهةومنآنفأ،ذيمرمماأغفلوهماجهةمن:جهتينمنالغلطلهم

نأذلكعنوينتج،اللغةفيالمعنىلذلكالففظاحتمالفيتغقطونما

ذلكيحتمللااللفظأنجهةمنإما؟تحتمللاماعلىالقرآنآياتيحملوا

لغةفييحتملهلاأنهجهةمن!اما،التركيبأوالسياقذلكفيالمعنى

.(1عمومأ)العرب

منها:،عديدةصورلهتحتمللاماالقرآنيةالآياتمعانيوتحميل

بوضعه.اللفظيحتملهلاماعلىالقرآنيةالآياتمعانيتحملأن-1

وإن-جمعأوتثنيةمنالخاصةببنيتهاللفظيحتملهلاماعلىتحملأن-2

.-مفردااحتمله

احتمله!ان-القرآنيوالتركيبالسياقيحتملهلاماعلىتحملأن-3

.-السياقذلكغيرفي

المخاطبلغةفيالمعنىذلكفياستعمالهيؤلفلمماعلىتحملأن-4

علىالنصوصألفاظفتحقل،-الحادثالاصطلاحفيألفوإن-بالقرآن

اصطلاحفيمعهوداكانوإنالبتةالعربلغةفيلهاللفظاستعماليؤلفلمما

المتأخرين.

/2)الاعتصام،(2/164.)(3ه9-243/13،355)الفتاوىمجموعانظر:(1)

299-298،304).
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

التركيبغيرفيلكن،المعنىذلكفياستعمالهألفماعلىتحملأن-5

فيمجيئهعلىيحتملهلاالذيالتركيبهذافيفيحقل،النصبهوردالذي

يحتمله.آخرتركيب

فيه،ظاهرهومعئفيالقرآنفياستعمالهاطردقداللفظيكونأن-6

نادرا.فيهاستعمالهعهدأوفيهالقرآنفياستعمالهيعقدلممعنىعلىفيحقل

نفسهاالآياتتلكعلىتعودمعانيعلىالقرآنيةالآياتمعانيحمل-7

.بالإبطال

،سواهإطلاقهعندمنهيفقملاظاهرمعنىلهالذياللفظحمل-8

.الناسمنأفرادإلاعليهيطلعلاالذيالخفىبالمعنى

الذيالمعنىتعطيلتوجبمعانيعلىالقرآنيةالآياتمعانيحمل-9

.كثيرةبمراتبدونهمعنىإلىويحطه،والشرفالعلوغايةفيهو

السياقمندليلعليهايدللممعانيعلىالقرآنيةالآياتمعانيحمل-01

تقتضيها)1(.قرينةمعهاولا

القرآنيةالآياتفيوالبدعةالأهواءأهليسلكهالذيالمسلكوهذا

بعضها:هنامنهاوأذكرجدأ،كثيرةنماذجه

هذهمنصورةلكلأمثلةحمشذكروقد،(102-1/187)المرسلةالصواعقانظر:(1)

.العشرةالصور
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

إلأمموإلأخؤزابعفزؤلآخ!ةهت!قثمخؤئنيتو!تات!:تعالىقولهتحميل-1

وهو:،يحتمللاما17:المجادلةأ(تاكأنلياقغهضآنإلأهؤؤلأآكثزلكديمنقآؤلأس!هتم2شئا

.(1)ءيشكلوفيمكانكلفيالثهأن

لاماالحجر:99!9(آليعينيةيتلثحتئرتكؤ1غبذ!:تعالىقولهتحميل-2

وصلمنالتي،الكونيةالحقيقةمعرفة(!آلتعينبالمرادأنوهو:،يحتمل

الخاضة)2(.منوصاروالنهيالأمرعفسقطشهودهاإلى

(ؤؤ!يضتةؤتدآ!ومسزص!تتمآتنمجيمتىآئمميييحع!لمتضا:تعالىقولهتحميل-3

كلمته،بأنهالصيلأعيسىعنأخبراللهأنوهو:،يحتمللاماالنساء:171!أ

.(3)مخلوقالثهفكلام؟مخلوقوعيسى

(1

(2

(3

وانظر:.(0791-3/5741)الشريعة،(02)صوالجهميةالزنادقةعلالرد:انظر

التقديسوأساس،(051)صالإرشادفيكما-الأشعريينوالرازيالجوينيفهمهما

والاستواءالعلوينافيالآيةفيظاهرهاعلالمعيةإثباتأنمن-(601،502)ص

بأنهمالسنةأهلإلزامبذلكيريدانوهمافيه،والحلولطبالخلقالمخالطةويقتضي

(والحلولالمخالطةيقتضيأنهيريان)الذيظاهرهاعنبصرفهاالآيةهذهأؤلوا

.(العلم)بمعنىالمجازإلى

.(01/661)الفتاوىمجموع:انظر

.(44)صالعبادأفعالخلق،(32-31)صوالجهميةالزنادقةعلىالردانظر:

فيالفهتممنعكالله"إن:بقولهالباطلالتحميلهذاعلرذهأحمدالإمامافتتحوقد

اتتمييح!إتقاتحريفهموأما":بقولهعليهرذهالبخاريالإمامافتتحكما،"...القرآن

."...(ع!تتمآتجنمجيص
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نقضفيال!صنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

آؤيأيتزئكتةيئآؤأتضلآ!كةتةيتهرآن،لأت!ظرونهل!:تعالىقولهتحميل-4

المرادأن:وهو،يحتمللاما!158:الأنعامأ(زيكةاتنئتغعقتأيئتؤتمزئكءاتنتيتغضق

.(1)أمرهإتيانأو،آياتهبعضإتيان:هوالرببإتيان

تداةتل!:تعالىقوله:مثل-الثهيديذكرفيهاالتيالآياتتحميل-5

وأيغقتين:باليدينالمرادأنوهو:،تحتمللاما-المائدة:46!9(قتس!وظتايئ

القؤة)2(.أوقذزتينأورزقين

يحتمل،لاما!14:المؤمنون9(آخ!تتنآتجيقينآدئه!قتسازك:تعالىقولهتحميل-6

.(3)أفعالهميخلقونالعبادأن:وهو

(1

(2

(3

هذهالأشعريالرازيتحميلوانظر:.(189-1/188)المرسلةالصواعقانظر:

.(138-137)صالتقدي!أساسفيتحتمللاماالآية

وافهم...تأويللاتبديلوهذا":وقال(991-1/971)خزيمةلابنالتوحيدانظر:

وهذا...متأؤلةلااللهلكتابمبذلةالجهميةأنوتستيقنتفهماللغةجهةمنأقولما

نقض،(252-152)صالجهميةعلىالرد،"العرببلغةجهلوهوأيضاالتبديلمن

شيءالأيديهذهذكرمنفلي!س":وقال(291-1/284)المريسيعلىالدارمي

مفهومأمعنىمنهضزفتفان،المتكلمكلامنفسفيينطقبتفسيرهاوالشاهذإلا

خاضاصرفتوإن،استحالخاضقإلىعامآصرفت!ان،استحالمفهويمغيرإلى

ماالآيةهذهالأشعريالرازيتحميلوانظر:."معناهبطلأواستحالعائمإلىمنه

بعدها.وما(162)صالتقدي!أساسفيتحتمللا

تحميل:وانظر.(222-1/122)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصارانظر:

.(2/515)القرآنضشابهفيتحتمللاماالآيةهذهالمعتزليالجبارعبدالقاضي
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

با!لصادر*صهيلةوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

آيثزكتلننقيثيحنآلديمتلههإلىإفكأوجىؤتقذ!:تعالىقولهتحميل-7

أشركت:دلمرااأن:وهو،يحتمللاما!56:الزمر1(آتجببرينيحنؤتيهوتقغفكقتختظن

.(1)الخلافةفيوعيئبكيرأبيبين

!كاص!ضكرقؤيف!،ةرجتلثتآةلمحقإتهاتذيمز!!كأ:تعالىقولهتحميل-8

المرادأن:وهو،يحتمللاما!61-11أعب!:ترز؟!تمارمي!ؤرقمىدتآب!مؤرقطشت!فوعز

منهمالأوليسلمها،المطهرةالصحفالحاملونالسفرةفهم،الأئمةبها:

زمانهفيمنهمإمامكلفيظهر،الماضيمنسلفممنالثانيويأخذها،للثاني

.(2)هيفالمصلحةأنيرىما

نأ:وهو،يحتمللاما!42:العراء9(قوقيينبمتم!!:تعالىقولهتحميل-9

ووجود)3(.كش!أهلكنتمإنالمراد:

وماالصفحةهذهفيالإسلامشيخذكروقد،(13/359)الفتاوىمجموعانظر:(1)

الكافيأصولفيتحتمللاماالآيةهذهالرافضةتحميلوانظر:.نماذجعدةبعدها

.(4/83)البرهان،(2/152)القميتفسير،(1/274)

وأحالبعدها.وما(377)صالإسلاميةالعقيدةعلىالفاسدالتأويلجنايةانظر:(2)

.(032)صالباطنيةالحركاتكتابإلى

وأحالبعدها.وما(531)صالإسلاميةالعقيدةعلالفاسدالتأويلجنايةانظر:(3)

.(318)صللقاشانيوشرحهعربيلابنالحكمفصوصإلى
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الثالثالمطلب

القرانيةياقبالآوالبدعةالأهوا،أهلاستدلالنقضهأالسثةأهلمنهح

الأولالمسلك

المححمإلىالمتشابهرد

الموصلالطريقهوالذيبالعلم:العلمفيالراسخينعلىتعالىالثهأثنى

التحقيقأهلمنوكونهمالعلمفيوبالرسوخ،وشرائعهلأحكامهوالمبينإليه

الشريعةعلومفيأقدامهمرسختحتىوباطفبظاهرهوالمعرفةفيهوالتدقيق

ومتشابهه،محكمهكتابهبجميعيؤمنونأنهمسبحانهعنهموذكروعملا،علمأ

الخقوأنومتشاتههمحكقهحقكفهوأنه،الثهعندمنكلهالقرآنأنفيعلمون

العلمفيرسوخهمعلىالدالةعلاماتهممنوجعل،يختلفيتناقفولالا

متشابهفييقولواأنعنوينزجرونويئعظونيتذكرونأنهمعقولهموكمال

به.لهمعلملامااللهكتابآي

بمحكمهوإيمانهمبهالعلمفيورسوخهمربهمبكتابيقينهمومن

فلعلمهم،المحكمتأويلمنعيرفماإلىالمتشابهتأويليرذونأنهم:ومتشابهه

الذيالمتشابهإليهايردون،والبيانالصراحةغايةفيمعناهاالمحكماتأن

يفسرماالمحكممنويأخذون،والمعرفةالعلملناقصالحيرةفيهتحصل

معدلالتهفتتفق،الشبهةمنالمتشابهفيماويزيلونلهم،ويبينهالمتشابهلهم

بعصآ،بعضهاالنصوصوتوافقواحد،معنىعلىويت!يمقان،المحكمدلالة

محكما.كلهالقرآنفيعود
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:ا!أولالفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

بعضهاوي!رتبينبنيأموليعدةيتضفنالمحكمإلىالمتشابةفردهم

وهي:،المحكمإلىالمتشابهرذهمفييسلكونهاالتيوهيبعف،على

بعضه-يصذقحقكقهوأنهالثهعندمنكفهالقرآنأناعتقادهم-1

.اختلاففيهوليسبعضأ

غايةفيومعناهاأحد،لكلواضحةبينةالمحكمالمحببأنعلمهم-2

مجملةدلالتهاالمتشابهاتوأنواحد،تأويلإلالهاوليس،والبيانالصراحة

منها.المرادغيربعفالأفهامإلىيتبادرأوالأذهانمنكثيرعلىمعناهايلتبسقد

وأنوجمهورها،ومعظمهاالآياتأكثرهيالمحكماتبأنعلمهم-3

القليل.هيالمتشابهات

فيوردتإذا-وكثيرةبتنةوهي-المحكماقيالآياببأنمعرفتهم-4

القوليجبالذيمنهاالمرادالحقفهوبظاهرهامعنىعلىودئتمسألةأي

إذا-وقليلةمحتملةوهي-المتشابهاتوأن،إليهوالتحاكمإليهوالرجوعبه

تلكفيالمحكماتعليهدئتالذيالظاهرالمعنىخلافهومامنهافهم

والخفىالصريحإلىوالمحتمليالكثيرإلىالقليليرذهوالواجبفإنالمسألة

الواضح.إلى

الظاهربالمعنىمسألةفيالواردةالمتشابهةالاياتمعئتفسير-5

فلا،المسألةتلكفيالواردةالمحكمةالآياتعليهدئتالذيالمعروف

إلا-السواءعلىمعاف!لعدةمحيملةكانت!ان-المتشابهاتالآياتر!فت

،المحكماتالآياتتلكعليهدئتالذيالمعنىيوافقالذيبالاحتمال

.الأخرىالاحتمالاتوتفغى
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نقضفيالهمصنةأهلج!نماالأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

إجمالأوخفاءأوشبههمنالمتشابهاتالآياتفيمايزولوبذلك-6

.(1)بينةواضحةالدلالةمحكمةالآياتتلكوتكون،ذلكنحوأواحتمالأو

أؤلؤأإقئتدكزؤقازيتأيخدينكأبرءةاضاتقوئونآليزفيؤآلزسيخؤق!:تعالىقال

.!7:عمرانآلأ(لتثآلأ

الأهواءأهلاستدلالنقفيىمسللثتأصيلفيالسنةأهلأقوالومن

يأتي:ما،المحكمإلىالمتشابهبرذ،الآياتمنبالمتشابهوالبدعة

71:عمرانآدأ(7تأويقه!ؤقايغقم"الزبير:بنجعفربنمحمدقال-1

فكيف(زيآيخدمنءكأبراقاةتقودو!لعترآفيؤآلزله!صخو!آدئةإلأ!،أرادما،دراأيلذا

ماعلىالمتشابهتأويلرذواثمواحد؟.رلمحثمنواحدقولوهويختلف

فائسقواحد،تأويلإلافيهالأحدتأويللاالتيالمحكمةتأويلمنعرفوا

العذر،بهوظهر،الحجةبهفنفذتبعضا،بعضهوصدقالكتاببقولهم

:يقول(آلأتتزأؤئوأتدكروالأ!ؤقا":وقال.(2)"الكفربهو)مغ،الباطلبهوزاخ

تأويلمنعرفقدماإلىالمتشابهتأويلرذفي:يعمي-هذامثلفييذكروما

.(3)"(تتزآلأأؤلؤأإلأ!-واحدمعنىعلىتئسقاحتى،المحكم

إعلام،(106-2/006)حاتمأبيابنتفسير،(186-3/182)البيانجامعانظر:(1)

الاعتصام،(1/348)العظيمالقرآنتفسير،(2/434)العالمينربعنالموقعين

.(42/283)بازابنفتاوىمجموع،(122)صالرحمنالكريمتيسير،(1/122)

.(3/183)البيانجامع!لا()

.(3/186)السابقالمصدر(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

:بعفالآياتفييقالأنيجوز!انما":تيميةابنالإسلامشيخوقال-2

فإذا،البينةالمحكمةالآياتمنغيرهيخالفأنهنمنإذاومتشابهمشيهلإنه

يخالفظاهرهأنيظنآخرنصت!وجاءبأمر،محكمةبينةنصوصجاءت

.(1)"المحكمإلىالمتشابهيزذإنههذا:فييقالذلك؟

قسمين:إلىالسمعيةالأدلةقسمسبحانهاللهإن":القيمابنوقال-3

خالففما،إليهيزذلهوأفاللمتشابهأصلأالمحكموجعل،ومتشابهمحكم

هذا،علىالمسلموناتفقوقد،المحكمإلىيردمتشابهفهوالمحكمظاهز

.(2)"إليهمردودوالمتشابه،الأصلهوالمحكموأن

ما:أي!4:أغانر(آلتزينكقروأإلأأدتهءاينئيتمجدلمما!!:(3)نيالشوكالوقا-4

بالباطلالجدالوالمراد:كفروا.الذينإلاوتكذيبهااللهآياتدفعفييخاصم

،إأغانر:ه(أتحقبهيئذحضحوأيآلتطليوجذلؤا!:قولهفيكمادحفالحقإلىوالقصد

والمرجوحالراجحعنوالبحثاللبسورفعالحقلاستيضاحالجدالفأما

ورذهمالقرآنمتشابهاتمنالمبطلونبهيتعلقماودفعوالمتشابهالمحكموعن

.(4)"المتقربونبهيتقربماأعظممنفهو،المحكمإلىبالجدال

.(17/073)الفتاوىمجموع(1)

.(2/772)المرسلةالصواعق(2)

اليمن،علماءكبارمنمجتهدفقيه،الشوكانياللهعبدبنمحمدبنعليبنمحمد(3)

الطالعوالبدرالأوطارنيل:مصنفاتهمنبها،حاكمأوماتقضاءهاووليبصنعاءنشأ

الأعلامانظر:.(ـه0251)سنةتوفيوغيرها،الثقات!ارشادالمجموعةوالفوائد

(298/6).

.(4/481)القدير)4(فتح
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

قلوبهمفيالذينأنوالمراد:":(1)إبراهيمبنمحمدالعلامةوقال-5

الدلالةفيالمتشابهيطلبون!7:عمرانآدأ(يحةلتثنهقا!متتبعونالحقعنميل

الباطلمنعليههممايهدملكونهالواضحعنويصدفون،المحكمويتركون

يفيدوهذا،عليهراجتالمتشابهمنبآيةعليهأدلواإذافالجاهل،ويفضحهم

المحكم،إلىالمتشابهويردونالمحكميتتعونوالاستقامةالاهتداءأهلأن

.(2)"هذا؟ولاهذاتحتمللاالتيالايةوهذهالآيةهذهعنغذلتيتم:فيقولون

يحذرأنمسلمكلعلىفالواجب"باز:بنالعزيزعبدالعلامةوقال-6

الحقيلزموأن،وغيرهمالحقأهلألسنةعلىالشبهمنالشيطانيلقيهما

.(3)"شبهةعليهتبقىلاحتىبالمحكمالمشتبهر!فيوأن،بالأدلةالواضح

بالمتشابهوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

المحكم:إلىالمتشابهبردالآياتمن

الرياضفيولد،السعوديةالديارمفتي،الشيخآلعبداللطيفبنإبراهيمبنمحمد(1)

حفظأتمأنإلىالدراسةفتابععمرهمنعشرةالحاديةفيبصرهوفقدبها،وتعلم

للجامعةفرئيسأللقضاةرئيسأثمللمملكةمفتيأعين،والمتونالكتبمنوكثيرالقرآن

.(ـه1389)سنةتوفي،الإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيللمجلسورئيسأالإسلامية

.(703-5/603)لأعلاما:انظر

.(05)صالشبهاتكشفكشابشرح(2)

.(8/230)بازابنفتاوىمجموع(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

:لأولالنموذج

الشبهة:

وقوله:الزمر:1261(فئ!ينخيقآلته!:تعالىبقولهالجهميةاستدل

.(1)مخلوقالقرآنأنعلىونحوهما!101:الأنعام!ؤخقققئلتئء(1

المريسيأ:أيعنيبشيرعلىأقبلتثم":(2)الكنانييحمىبنعبدالعزيزقال

كنانتكفيشفيمأخذإلىوانظر،؟مخلوقالقرآنأنحجتكمابشر،يا:فقلت

غيرأمشيءالقرآن:تقول:فقال.بغيرهمعاودتيإلىتحتاجولابه،فارمني

مخلوقةالأشياءكانتإذمخلوقأنهأقررتشيءإنه:قلتفإنشيء؟،

اللهحجةأنهتزعملأنككفرتفقدبشيءليسإنه:قلت!ان،التنزيلبنص

بشر:فقال"آخر:موضعفيوقال.(3)"بشيءليسالثهحجةوأنخلقهعلى

شاء،كيفعندهفليكنشيء،القرآنأنيديكبينأقزقد،المؤمنينأميريا

لثىء(ضتن!خيقإنه:التنزيلبنص!اللهوقالشيء،أنهعلىاتفقنافقد

شي4عنهايخرجولا،الخلقفيأدخلتهإلاشيئآتدغلملفظةوهذه،1102الأنعام:1

تعالىاللهذكرمماعليهاوأتتالأشياءاستقصتلفظةلأنهاالشيء؟إلىب!ني

هذافيالأهواءأهلبهااستدلالتيالآياتذكرفقد،(66)صالقرآنحججانظر:(1)

.الباب

بصحبته،واشتهربالشافيتفقه،الفقيه،المكيالكنانيمسلمبنيحسىبنالعزيزعبد(2)

.(571-17/561)الإسلامتاريخانظر:.والفضلالعلمأهلمنوكان

.(46-54)عررالقرآنبخلققالمنعلالردفيوالاعتذارالحيدة(3)
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نقضفيالهمهمنةأهلحم!نماالماول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"تفسيرولاتأويلبلابنمالتنزيلمخلوقاالقرآنفصاريذكرها،لمومما

عنأخبرونا:فقالآخرأمرأادعىالجهمإنثم"أحمد:الإماموقال

لافقيشيءكلخلقالثهإن:فقالشيء.هونعم،فقلنا:.؟ءشيهو:القرآن

.(2)"شيء؟أنهأقررتموقدالمخلوقةالأشياءمعالقرآنيكون

الشبهة:نقض

إنما)شيئا(،:كلامهيستملم-القرآنفي-اللهإنفقلنا:"أحمد:الإمامقال

!إتضاقؤبآ:وتعالىتباركقولهإلىتسمعألم،يقولهكانالذي)شيئأ(سمى

بقوله،كانالذي)الشيء(إنما،قولههوليسف)الشيء(!4النحل:.(أيثف:

،أمرههوليسف)الشيء(،182:!ب9(لثتئطآقادإدآآفزةؤإتخآ!:أخرىآيةوفي

غيرفيكلامهاللهذكروقد":قالأنإلى"...بأمرهكانالذيالشيءإنما

زيهءمنةادمقتقى!:فقال)خلقا(يسقهولم)كلاما(فسماهالقرآنمنموضع

:وقال!75البقرةأ(آئئو!قختحتخعو!يحئهغفييق!وقذكأن:وقال137:البقرة1(مخب

(ضحظفتمكيئإتئوسحذقا!:لوقا!341:لأعرافا1(زتهفىءطخافىيييقيتاموسئجاؤتتا!

تجليتا(كولمىآدتةيمغ!:وقالالأعراف:441!9(ؤبيهنيبيرئنتنئآلاليىغل

(و!لتنهءبأدئوئؤمفآلذ!زي"الآآلتيئويو!سزؤبآدتهثايممؤا!:وقالإالنساء:461أ

:وقالالثه،وبكلامبالئهيؤمنكان!ىالنبيأنالثهفأخبرنا11!عراف:8511

.(84-83)صالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدة(1)

الخليليكتابعلالبالغالقويمالردوانظر:.(26)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

.(630)صالدامغبالحقالمسمى
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالفصل

الأصهيلةبالهصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

لبضأتعذزتيل!مبنجخزيداذاآتؤكأ!!:لوقا511:الفتع9(آلتهكتملؤايجذآن!ييلدوت

حتئقآجرة؟شتخازكآلمثتريهينينآحدوإن!:لوقا9011:الكهف9(زبئتقذءلمجت!آقل

بلسانمنصوصفهذا.اللهخلقيسمعحتى:يقلولمالتوبة:61أ(آلتومختمتستمع

.(1)الاللهبحمدمبينهوتفسير،إلىيحتاجلامبينعربي

ماكلامهعلأجرى!اللهإن":(2)الكنانييحيىبنالعزيزعبدوقال

يجعلولمب)الشيء(،يتسئمفلم،صفاتهمنكلامهكانإذ،نفسهعلأجراه

إثباتأالأشياء؟وأكبر)شيء(أنهنفسهعلىدلولكنه،أسمائهمن)الشيء(

جحدممنتقدمهمومنوالدهريةللزنادقةمنهوتكذيبأللعدمونفيأللوجود

كترلتتهذ1:ئشآئ!قل:!سلنبيه!فقال،الأممسائرمنربوبيفوأنكرمعرفته

وأنزل،الأشياءليس)شيء(أنهنفسهعلىفدذ!19:الأنعامأ(ؤتئبهتمتتنيشيهيدألتهقيم

بقولهماقالومنوبشرأجهمأأنالسابقلعلمهمفردأ؟خاصأخبرأذلكفي

المخلوقة،الأسماءفيوكلامهويدخلونهخلقهعلىويشتهونأسمائهفيسيلحدون

وكلامهنفسهفأخرج!11:الورى9(آلصحل!آلمئتييعفوكأء!ليت!ىكمثيوء!:!قال

وافترىكتابهفيألحدلمنتكذيبأالخبربهذاالمخلوقةالأشياءمنوصفاته

مابمثلعليهودلنفسهكلامه-ذكرهجل-ذكرثم،...بخلقهوشئههعليه

:!الثهفقال،صفاتهمنصفةوأنهذاتهمنأنهالخلقليعلمنفسهعلىدل

بليءخآألدىآتكصم!آنرلمنلثئئبتميمنتمث!رغليآلتهآنرلئآلوأقاإدقذر؟ءصآلتةقدروأؤما!

.(27)صوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

ذزالتيالمحكماتالآياتجميعلاستيعابه-طولهمع-بتمامهالنصذكرت(2)

إليها.المتشابه
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نقضفيالسنةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةاي!هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

التوراةتكونأننفىحيناليهودئاللهفذتم191:الأنعام9(لدتاييىؤممدىلؤراموتئ

يكونأنجحدحينفريتهوأعظمقولهوذتمتكذيبه!اللهفأنزل،...ائيش

علىدلكماكالأشياء،ليس4شيكلامهأنعلىبذلكودلشيئا،الثهكلائم

ظآدترآقزكنمتينؤضقآطقم!:أخرموضعفيقالثملأشياء،كاليسشيءأنهنفسه

الوحيأنعلىأيضأالخبربهذافدذ193:ا!نعامأ(يثئ*إئهيوحؤثئمإقثأوحىآؤقالكزئا

استم!اللهأظهرفلما)شيء(،الثهكلامأنجحدمنوذتم،بالمعنى(2)شي

جملةفيويدخلونهذلكفيالملحدونفيلحد)الشيء(باسميظهرهلمكلامه

يقل:ولم،والهدىوالنورالكتابباسم!أظهرهولكنه،المخلوقةالأشياء

وكذلك،لكلامهاسمأكأ()الشيفيجعل،موسىبهجاءالذيالشيءأنزلمنقل

ورحمةوشفاءوهدىنوراكلامهفسمىبها،يعزفظاهرةبأسماءكلامهسمى

بقولهمايقولومنوبشرجهمفيالسابقلعلمهذلك؟وأشباهوقرآناوحقا

الأشياءفيوسيدخلونهاذاتهمنهيالتيوصفاتهأسمائهفيسيلحدونأنهم

تهبهنتقوذآنآزدتهإدآ!تى:قؤل!ا!إتئا:!اللهقال":قالأنإلى"المخلوقة

فيكونى(بهنته2تقوذآنئتئاآقادإذآزأفرةاتخآ!:!لوقا014:النحلأ(تل!يق

بهذه!فدل!711:البفرة1(قييهونكن!ريقولمقإئغاآتخاقضغرإدا!:!تلوقا!82:!يأ

الأشياء،غيروأنهكالأشياء،ليسكلامهأنعلىكثيرةلهاوأشباهكلهاالأخبار

خلقذكرثم،وأمرهبقولهالأشياءتكونإنماوأنهالأشياء،عنخارجوأنه

منهاوأمزهوقوتهكلاقهوأخرج،ذكرهإلاشيئامنهايدغفلمكلهاالأشياء

:!فقال،المخلوقةالأشياءعنوخارجالأشياءغيركلامهأنعلليدل

آلئلئغمثىآئغشلثىيآشتؤئئتمآتاميسمتؤفيلأزضىوآآلشهمخؤلفطقلزىآآدئةزتبهئم!إت

451:الأعرافأ(لأتسؤآآئخققتهلابأتيكل%مصئخريلمل!جوتمؤأوآتقمرحيثيثاؤألشقئمقآلئهازتظبه
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمايأول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

بهكانالذيالأمر:يعني(!ؤآلأضى:قالثم،كلهالخلقاللفظةهذهفيفجى

أمرا،والأمرخلقاالخلقفجعل،أمرهوبينخلقهبين!ففرق،الخلقهذا

بآنضي(برطخجآقزتآإلأؤجذ!ؤتآ:!فقالهذا،غيروهذاهذا،غيرهذاوجعل

أريدكماكن:لهيقولالبصر،كلمحهوفإنماشيئاأردتإذا:يقولالفمر:.951

:يقولالروم:941(تغدؤينقملآلأضريحنيتؤ!:!وقالبالبصر،كلمحفيكون

آياتفيالمخلوقةالأشياءبين!جمعثم،الخلقبعدومنالخلققبلمن

غيرهاوقولهكلامهوأن،وكلامهبقولهخلقهاعنوأخبر،كتابهمنكثيرة

تقولمؤئيزتميآلختئؤآلأزمخىآلشنؤتنخىآلذمم!ؤممؤ!:!فقالعنها،وخارج

تئنهمآوماوآلأرضقآقئنؤت!قتاؤما!:!توقال173:الأنعام9(آل!قؤئهسقيحون!ن

آدتهخقق!:!وقالالحجر:58!أ(آتجمولآلققخقآضعفجلأية!آل!ئتاغة4تبآلحقلأإ

الثهأخبرنا،..44أ.:العنكبوت1(لقمؤشعىلأيةذلثفيإدتبآلحيئؤآلأقضىتؤن!تملآ

إلاالخلقمنشيئايدغفلمبينهما،وماوالأرضالسمواتخلقعن!

الذيوكلامهقولهالحقوأن،بالحقخلقهإنماوأنه،خلقهعنوأخبر،ذكره

التنزيلنصوهذا،الخلقعنوخارجالخلقغيروأنهكله،الخلقخلقبه

تكونبهوإنماكالأشياء،هووليس،المخلوقةالأشياءغيرالثهكلامأنعلى

يعني:!2:هالأحقاف1(زتهابةقييثئءمتديمرقي!:!تاللهقال":قالأنإلى"لأشياءا

.؟تدمرهلمشيئآ-بشريا-الريحأبقتفهلعاد،علىأرسلتالتيالريح

لأنه؟تعالىالثهأخبركماشيءكلدمرتوقد،دمرتهإلاشيءيبقلملا،:قال

هذاقالمناللهأكذبقد:قلت.اللفظةهذهفيدخلوقدإلاشيءيبقلم

كانتمساكنهمأنعنهمفأخبر!2:هالأحقاف9(إلأشسيهنهتميرى+لا!قأصئحوأ:بقوله

غقتهآلفشئئءتذرفيما!:!وقال.كثيرةأشياءومساكنهم،تدميرهمبعدباقية
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

والمساكنوالجبالالأرضعلىالريحأتتوقد!42:الذارياتأإلأتجعلتةكألرصميير(

!تنيحن!ؤأويتت:!وقال،كالرميممنهاشيءيصرفلمذلكوغيروالشجر

شيءيبقىلاأنيجب-بشريا-بقولكفكان،بلقيس:يعني123:النمل(أفئص

بقيوقد،بلقيسوأوتتتهاللفظةهذهفيدخلإلا)الشيء(اسمعليهيقع

فهذا.اللفظةهذهفييدخللمأويتتهمماضعفألفمائةوهوسليمانملك

يبطلمماكثيرالقرآنفيهذاومثل،حجتكويدحفررقولكيكسرمماكله

لبدعتك،وأدفعلمذهبكفضيحةوأظهرأشنعهوبماأبدأولكني،قولك

بمآ!تهدلتة1ليهين!:وقال12ه:هالبهفرهأ(مجتيه-يحنصبمثنئيجيطو!ؤلا!:!الثهقال

وقالالنساء:661!أ(شئهيدابآلتريهفئي!ثغدو!ؤآئقثحكةبعتعوءآنرته"،إلتئثآئرذ

يحقتخملوما!:!لوقا411أهود:(آدتربيفيمأنزذآنخآقآغقمؤألكتملمج!تتجيعوأفإلز!:!

لهأنكتابهفيكثيرةبأخبار!اللهفأخبرأفصدت:741إلأبيقيهء(ؤلاتضحعأنثئ

عبدقال.؟التنزيلتخالفأوأخبرناكماعلمادتهأن-بشريا-أقتقرعلمأ،

علم،دتهليس:فيقولبالكفريصرحأنوأبىجوابيعنبشرفحادالعزيز:

علمأ،دتهإن:يقولأنوأبى،وكفرهضلالتهفتتبينالتنزيلنمىردقدفيكون

أريدماوغيم،؟الأمالمخلوقةالأشياءفيداخلهوهلاللهعلمعنفأسأله

فإذا:المأمونليفقال":قال"حجته!ابطالقولهكسرمنذلكفييلزمهوما

المؤمنين-أميريا-أسأله:قلت.ماذا؟فيكونبذلكوأقزعلمأدتهإنبشرقال

!تن!خيق:بقولهاحتجحينالمخلوقةالأشياءفيداخلهوهل:اللهعلمعن

فإنالخبر،هذاعليهأتىوقدإلاشيءيبقلمأنهفزعمالأنعام:201!أ(يثىء

المؤمنين-أميريا-اللهشئهفقد،المخلوقةالأشياءفيدخلفقد؟نعم:قال

تقدممنوكلشيئأ،يعلمونولاأمهاتهمبطونمنأخرجهمالذينبخلقه
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

علمه،حدوثإلىوجودهبينفيماالجهلعليهدخلفقدعلمهقبلوجوده

ينسبأوبذلكيوصفأنمنوأجلأعظم!والله،المخلوقينصفةوهذه

قتله،-المؤمنينأمير-علىووجبدمهوحلكفرفقدذلكقالومن،إليه

قولهأنكمافيها،داخلوغيرالأشياءجملةعنخارجاللهعلمإن:قالوإن

أميريا-وضلقوتهتزكثئمفجنفيها؟داخلوغيرالأشياءعنخارج

.(1)"فيهاالحجةعليهوثبتت-المؤمنين

التحليل:

الصحابةعليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

وليسصفاتهمنوصفةاللهكلامالقرآنأن:الأمةسلفمنبعدهمفمن

وأمقالهمبصريح-فزعمواوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفومخحل،بمخلوق

ذكرهتقذمما:ذلكعلبهاستدئواومما،(2)مخلوقأنه-لازمهأومخضله

.المتشابهاتالآياتمنوهيشيء،كلخلقالثهأنعلنضتالتيالآياتمن

.(97-86،96-66،84-52)صالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدة(1)

القدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصار،(4ه-44)صالعبادأفعالخلقوانظر:

الطحاويةالعقيدةشرح،(180-1/179)الاعتصام،(ه81-2/580)الأشرار

الدامغبالحقالمسمىالخليليكتابعلىالبالغالقويمالرد،(186-183)رع

.(31.-27،306.-175،266-173)رع

،434-82،429-1/51)ومخالفيهمالسلفبينومنزلتهالكريمالقرآنانظر:(2)

475-538).
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا؟هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الذيالعمومهو:والبدعةالأهواءأهلبهاستدذالذيالتشابهومحل

جهتين:منوذلك،الكريماتالآياتتلكتضفنف

أنهاوالبدعةالأهواءأهلفاذعى،(1)العمومألفاظمن)كل(لفظةأن-1

مخلوقأ.القرآنفيكون،-()القرآنكلامه:ذلكومن-اللهسوىماكلتعثم

ماكل:وقيلعنه،وئخترئعقمأنيصخماكلتعئم)شيء(لفظةأن-2

والبدعةالأهواءأهلفاذعى؟محالةلاثابتموجودوالقرآنموجودأ)2(،كان

سبحانه.لهالمخلوقةالأشياءفيداخلأيكونالقرآنأن

المححم:إلىالمتشابهورذ

ومخلوقاتهسبحانهكلامهبينالتفريقعلىدتتالمحكماتالآياتأن-1

كانسبحانهكلامهأنعلىودتت،154:الأعراف9(ؤآلأضىقث!ختآتة!آلا:!تكقوله

لالةدفترذ،173:الأنعامأ(!لآقوئهصنو!قن!تقولمؤتيزتم!:!كقولهالخلققبل

منالمرادفيكون،المحكماتالآياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالآياتتلك

سبحانهوكلامه،سبحانهاللهخلقهماكلهوالمتشابهاتالآياتفيالعموم

سبحانهقولهوهو،الخلقبهكانالذيهوبلخلقأ،وليسصفاتهمنصفة

وتكون،المتشابهاتالآياتدلالةفيداخلأيكونفلا،فيكون)كن(:للشيء

.مخلوقشيءكل:هيالبتنةالواضحةدلالتها

.(2/668)المناظروجنةالناظرروضة:انظر(1)

.(2/663)المناظروجنةالناظرروضة،(471عى)القرآنألفاظمفردات:انظر(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

)شيء(بأنهالثهكلامعنالإخبارعلىدتتالمحكماتالآياتأن-2

!ؤما:!كقوله،جحدهمنعلىوالرذعدمهونفيوجودهإثباتبابمن

مويئ!هءجآةلذىلمآئكتنبآنرلمنبتمفئيمنبتث!رغليآلترآنرلأمآلوأقا!قذريمتصألتةقدروأ

سقاهالثهأنكلهالقرآنفيواحد؟آيةفيوليسالأنعام:191،أددتالمى(ؤههىلهؤرا

فترذوالشفاء،والهدىوالنورالثهكلامبأنهالقرآنتسميةفيهوإنماخلقأ،

يكونفلا،المحكماتالآياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالآياتتلكدلالة

شيءكلمنها:المرادويكونخلقأ،يسفىلالأنهدلالتها؟فيداخلأالقرآن

.المحكماتالآياتدلالةمعمتفقةدلالتهاتكونوبذلكخلقأ،ي!قى

(4)شيبأنهنفسهعنأخبراللهأنعلىدتتالمحكماتالآياتأن-3

!عكلط

شيهيما،دترقليشتهذةتمكبزشئ:آئ!قل:!كقوله)شيء(،بأنهكلامهعنأخبركما

كل":سبحانهقولهعمومفيقطعأداخلةغيراللهونفسالأنعام:911،(أؤتتنيهتمتتني

.مر!
،المحكماتالاياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالاياتتلكدلالةلهترد،"شيء

ب)شيء(،عنهاأخبرالثهأنمع"شيءكل"عمومفيداخلةاللهذاتتكنلمفإذا

!انالآياتتلكعمومفيداحلأس!يل(القرآن:)ومنهسبحانهكلامهفكذلك

المخلوقاتفييدخلفلاصفاتهمنصفةاللهكلاملأن)شيء(،بأنهعفاللهأخبر

المتشابهاتالآياتمعنىيئضحوبذلك،"شيءكل":تعالىقولهشملهاالتي

بعضهاالثهآياتفتصذق؟المحكمدلالةإلىدلالتهاوتعودبها،استدلواالتي

بعضا.
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نقضفيالهمهمنةأهلجص!نماثأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

عفاللهأخبرماالثهصفاتمنأنعلىدتتالمحكماتالآياتأن-4

هيوالسنةالكتابفيثبتتالتيالثهصفاتكلبل،العلمكصفة)شيء(بأنه

لجهء(يمنب!ثتئئر!ؤلايحيطون:تعالىقال)شيء(،أنهعليهيطققأنيصخمما

؟"شيءكل"عمومفيداخلةغير-صفاتهوسائر-اللهوعلم،12هالبفره:ه9

فترذريب،بلاكفروذلك،مخلوقةاللهصفاتتكونأنمنهيلزمذلكلأن

كانفإذا،المحكماتالاياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالآياتتلكدلالة

أنهامع-داشيءكل!عمومفيإدخالهايصخلا-صفاتهوسائر-الثهعلم

لافكذلكالكفر؟يقتضيذلكلأن-)شيء(أنهعليهيطققأنيصحمما

منصفةاللهكلاملأن؟الآياتتلكعمومفي()القرآناللهكلامإدخاليصح

معناهما.ويئسقالمحكممعالمتشابهيأتلفوبذلكأيضأ،صفاته

صالحةهيماتستغرق)كل(أنعلىدئتالمحكماتالآياتأن-5

ويعزف،بحسبهموضعكلفييكونلهتصلحماواستغراقهاعمومهاوأن،له

قآضحمحوأزتهابةقيتميثئئديمرقي!:قولهفيالريحعنسبحانهفأخبر،بالقرائنذلك

مساكنهمبأنإخبارهمع"شيءكل"دقرتبأنها!2:هالأحقاف(أإلأش!يهئهتمئرى+لا

دلالةفترذ،بتدميرهاللهأمرشيءكلالمراد:فكان،تدميرهمبعدباقيةكانت

العمومفيكون،المحكماتالآياتهذهدلالةإلىالمتشابهاتالآياتتلك

كلاميكونفلا،مخلوقشيءكلوهو:،بحسبه"شيءكل":تعالىقولهفي

منصفةهو!انهاخلقأليسلأنه؟"شيءكل"عمومفيداخلأ)القرآن(الثه

وصاروالمتشابهاتالمحكماتالآياتدلالةتوافقتوبهذا،سبحانهصفاته

والمئة.الحمدفلله،والبدعةالأهواءلأهلفيهمطقعلامحكمأكلهالثهكتاب
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالفمط

لأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

على!3:الأنعام9(الأزفيؤكنىآدشتؤلهبفيؤفؤألتة!:تعالىبقولهالجهميةاستدلال

.مكانمنهيخلوولا،مكانكلفيالثهأن

وفيالرشعلىهوكماالسابعةالأرضتحتهو:فقالوا"أحمد:الإمامقال

مكانفييكونولا،مكانمفيخلوولا،مكانكلوفيالأرضوفيالسموات

.(1)"!3:الأنمام9(الأرمجقؤفيآقسخؤلهبفيؤفؤآدتة!:القرآنمنآيةوتلوا.مكاندون

الشبهة:نقض

آنآدئص!دنىقنمئ!نمإة!:فقال،السماءفيأنهأخبزنا:فقلنا":أحمدلإماماقال

!17:الملكا(حاععاغث!كتميرسصلآنآل!تمخ!نيفنآئنغآتم!611:الملكا(آلأزضىبكمتخيمف

!5ه:عمران!اأ(ؤزايعكإذمتؤييلثإقي!:لوقا011أناطر:(آلطيصبآلكليضحعد!إته:وقال

(ةيخذومنوآلأزضنآلشهمنؤلئنيمنؤثه!:وقال!1النساء:985(إيؤآلئةزقغهتل!:وقال

!3:المعارج9(ئصعايىجآدى!:لوقا!05:النحل9(قؤقهزينزتهمتخافو!!:لوقا!91:الأنبياء1

،5512:البقرة9(آتغاليصلعليآوممؤ!:لوقا!81:الأنعام1(وء2عماكوقئقاهرآ!وهو:لوقا

مذموما،منهأسفلشيءكلووجدناالسماء.فيأنهأخبرنااللهخبرفهذا

آلديمتؤقال!!41ه:النساءأ(آلئارينيلف!ت!ألآلذزكآفيآفئالقينإن!:ؤهثناجلاللهيقول

آلأشفيب(منييكوناأقذافامخمتمخغئهماؤآقيدني!آتجنيحنأضعلأتاآلذكخائيتازلتتما!قروأ

آلازكأ(ؤفيآلشخؤلضفيآدتةؤفؤ!:ثناؤهجلالثهقولمعنىوإنما،...129:تلصنأ

.(38)عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"الأرضفيمنوإلهالسمواتفيمنإلههو:يقولالأنعام:3!9

الصحليل:

الصحابةعليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

أهلمنطوائفوضل،خلقهعلىالثهعلؤإثبات:الأمةسلفمنبعدهمفمن

الآية:ذلكعلىبهاستدئواومما،مكانكلفياللهأنفزعمواوالبدعةالأهواء

.(2)المتشابهاتالآياتمنوهيذكرها،سبقالتي

جهتين:من:والبدعةالأهواءأهلبهاستدذالذيالتشابهومحل

والبدعةالأهواءأهلفاذعى،الظرفيةمعانيها:منفإن)في(،لفظة-1

وتعالى.تباركاللهحقفيالمعنىهذا

فياللهأنوالبدعةلأهواءاأهلفاذعى،(آلأزجم!ؤفيأقئتنؤلهبفي!جملة-2

.(3)مكانمفيخلوولاوالأرضالسماء

.(39-38)عوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

وهذا":قالثمالآيةفذكر"...معهعلملامنعلبهيلتسونومما":الآجريقال(2)

.(3/0311)الشريعة."الفتنةبهيطلبونإنماكله

لكنني،المذكورينالتشابهوجهيكلا-عنهالسابقالنقلفي-أحمدالإمامنقفرر(3)

كلامفينقضهجاءالذيهولأنه؟فقطالثانيبالوجهيتعلقماذكرإلىهناسأتعرض

المحكم.إلىالمتشابهبرذأحمدالإمام
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الفصهمل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ا!حم:إلىالمتشابهورذ

منبأنوالحخلقهعلىاللهعلؤإثباتعلدلتالمحكماتالآياتأن-1

والرفعوالصعودالسماء()فيالعلؤفيتعالىأنهعنكالإخبار:الجلئةالدلالات

المتشابهةالآيةتلكدلالةفترذ،العلي:سبحانهأسمائهمنبل،والفوقيةوالعروج

بذاته؟الأرضفياللهأنمنها:المرادفليس،المحكماتالآياتهذهدلالةإلى

وبذلك،الأرضفيمنإلهسبحانهأنهالمراد:وإنماالعلؤ،فيأنهأخبرنااللهلأن

.المحكماتالآياتمعالمتشابهةالآيةدلالةتتفق

فترذ،مذمومةصفةلف!لاصفةأنعلىدئتالمحكماتالآياتأن-2

معناها:يكونولا،المحكماتالآياتهذهدلالةإلىالمتشابهةالآيةتلكدلالة

وصفوهذا،لف!لافياللهيكونأنمنهيلزمذلكلأن؟بذاتهالأرضفياللهأن

.المحكماتالآياتلتلكمنا!وهو،النقصبصفةسبحانهله

!ح!!!!اكع
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نقضفيالهممنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

العافيالمسلك

العربولغةالصحيحةوالسنةبالقرآنالقرآنتفسير

وأفضل،اللهكلامفهو؟الرفيعةوالمكانةالعظيمةالمنزلةلهالكريمالقرآن

قيامإلىالخالدلها،الناسخ،الكتبمنقبلهماعلىالمهيمن،المنزلةكتبه

والرحمةوالنورالهدى،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذي،الساعة

وجتته.ورضاهاللهمرادإلىالموصلالمستقيموالصراطوالشفاء

ومن،لغيرهليسماوالاحترامالتوقيرمنلهوجب؟كذلككانوإذ

!الا،وهدىوبئنةبعلمإلاوبيانهتفسيرهمنشيءفييخاضلاأنذلك:

حق.ولاعلمبغيروكتابهالثهعلىوقولأللهوىوائباعأبالظنخوضأكان

وأوج!ه:وأئمهبعليمالقرآنتفسيربهيتحققماوأعظئم

الخبيرالحكيمالعليموهو،الثهكلاملأنه؟ببعضبعفآياتهر!فتأن.

به.أرادبماأعلموهو،أنزلهالذي

وموضحةللقرآنشارحةفهي!هبمالرسولبسنةآياتهر!فتأنثم.

اللهعنالمبلغفهو،بياتهإليهوأوحى!صمحمدعلىكتابهاللهأنزلوقدله،

كلامه.منتعالىبمرادهالناسوأعلم
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةاثأهواءأهلاستدلال

الصحيحةاللغويةالمعانيمنالكلماتتقتضيهبماآياتهر!فتأنثم.

.(1)القرآنبهانزلالتيهيالعربيةفاللغةالمعهود؟القرآنيالسياقحسب

السنةأهليسلكهالذيالصراطهوالعظيمدذ!ملاالمنهجهذاأنوكما

عنهوالذتالدفاعفيمسلكهمكذلكفهو،وتعليمهوتعقمهاللهكتابفهمفي

وهدىعلمغيرعنهر!ففالشمالوذاتاليمينذاتاتخذمنشتهونقفيى

الفقهفيغايةهيذلكفيوطريقتهم،للهوىوائباعأللبدعةطلبأ!انما

الآياتفيينظرونأنهمفيوتتمثل،والبيانوالوضوحالعلمفيوالرسوخ

يخلو:فلا،والبدعةالأهواءأهلبهااستدلالتيالقرآنية

وتكزرونظائرأشباةالقرآنفيلهاالتيالآياتمنتكونأنإما-1

وهيالدينيةوالأحكاموالأسماء،وصفاتهاللهأسماءآيات:مثل-فيهذكرها

وأسماء،والمحسنونوالمؤمنونوالمسلمونوالإحسانوالإيمانالإسلام

الممنلأ،آدموخلق،قصمالقرآنوكذلك،والكافرينوالفاسقينالظالمين

السنةأهلفإن:-وأهوالطأحداثمنفيهيقعوماالآخراليومومراحل

ونظائرها؟بأشباههابتفسيرهابهاوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضون

واحد.بابكقهالأنها

وفي،الدينمسائلمنمسألةفيالواردةالآياتمنتكونأن!اما-2

الأولى،الآياتتلكمقابلةنفسهاالمسألةتلكفيوردتأخرىآياتالقرآن

أصول،(7-1/4)العظيمالقرآنتفسير،(037-13/363)الفتاوىمجموع:انظر(1)

(227-1/226)التوحيدكتاببثمرحالمستفيدإعانة،(33-30)عالتفسيرفي

(2/154).
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

فإن:العكسأوالأخرىدونالأولىبالآياتوالبدعةالأهواءأهلفاستدل

فيواردةكفهالأنها؟بالأولىوالأخرىبالأخرىالأولىيف!رونالسنةأهل

المعنىويستكملويبئنهبعضأر!فيفبعضها،واحدةومسألةواحدمعنى

تضمته.الذي

القرآنمنموضعفيمجقلةجاءتالتيالآياتمنتكونأن!اما-3

السنةأهلفإن!و:النبيسنةفيأوأخرىآياقيفيتفصيلهاأوبيانهاوجاء

به.ويف!رونهاالمتئنعلىمنهاالمجقليحملون

مضرحأمعناهاوجاءبمفهومهااستدذالتيالآياتمنتكونأنوإما-4

أهلفإن!ر:النبيسنةفيأوأخرىآيالمحبفيالمفهومذلكخلافعلىمنطوقآ

به.ويف!رونهاالآيةتلكمعنىعليهويحملونالصريحبالمنطوقيأخذونالسنة

معانيعدةاللغويوضعهأصلفييحتمللفنماالآيةفييكونأنوإما-5

بدعتهم:يوافقالذيالمعنىعلىبهاوالبدعةالأهواءأهلفيستدل،صحيحة

القرآنيالسياقفيفيهاستعمالهعهدبمااللفظذلكيف!رونالسنةأهلفإن

النبوية.والسنةالأخرىالقرآنيةالآياتفييبينهوبماالعربيةاللغويةوالأساليب

الآياتودلت،العموممخرجمخرجهاالتيالآياتمنتكونأن!اما-6

أهلبهافاستدذ،العموممعنىمعناهاأنعلىالعربلغةأوالسنةأوالأخرى

بهااستدلالهمينقضونالسنةأهلفإنالخصوعر:معنىعلىوالبدعةالأهواء

.العموممعنىمعناهاأنعلىالدالةالعربيةاللغةأوالأحاديثأولآياتبابتفسيرها

ودلت،الخصوصمخرجمخرجهاالتيالآياتمنتكونأن!اما-7

فاستدذ،الخصوصمعنىمعناهاأنعلىالعربلغةأوالسنةأوالأخرىالايات
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفعط

*صيلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

استدلالهمينقضونالسنةأهلفإن:العموممعنىعلىوالبدعةالأهواءأهلبها

معنىمعناهاأنعلىالدالةالعربيةاللغةأوالأحاديثأوبالآياتبتفسيرهابها

.الخصوص

الآياتودلت،العموممخرجمخرجهاالتيالآياتمنتكونأن!اما-8

بهافاستدذالخصوعى،معنىمعناهاأنعلىالعربلغةأوالسنةأوالأخرى

استدلالهمينقضونالسنةأهلفإن:العموممعنىعلىوالبدعةالأهواءأهل

معنىمعناهاأنعلىالدالةالعربيةاللغةأوالأحاديثأوبالآياتبتفسيرهابها

.الخصوص

ودلت،عالخصومخرجمخرجهاالتيالآياتمنتكونأن!اما-9

بهافاستدذ،العموممعنىمعناهاأنعلىالعربلغةأوالسنةأوالأخرىالآيات

استدلالهمينقضونالسنةأهلفإن:الخصوعىمعنىعلىوالبدعةالأهواءأهل

معنىمعناهاأنعلىالدالةالعربيةاللغةأوالأحاديثأوبالآياتبتفسيرهابها

.العموم

وأ،العموممعنىومعناهالعموممخرجمخرجهاللهآياتمنكانوما

المحكماتالآياتمنفهو:عالخصومعنىومعناهالخصوصمخرجمخرجه

وتكئرآللحقمعاندةإلابهاالاستدلالوالبدعةالأهواءلأهليمكنلاالتي

الكتابوكذبهببطلانهيشهدمماتحتمللامامعانيهاتحميلهممعاتباعهعن

واللغة.والسنة

،عالخصومعنىومعناهالعموممخرجمخرجهاللهآياتمنكانماوأما

فيهدخلتالذيفهو:العموممعنىعومعناهالخصومخرجمخرجهأو

وعامه.القرآنخاصيعرفونلاالذينوالبدعةالأهواءأهلعلىالشبهة
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نقضفيالهمصنةأهل!كج:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

عومعناهاخامخرجهاأوخاص،ومعناهاعاممخرجهاالآيهكونويعرف

نأ!امانفسها،الآيةفيشيءالعامالمعنىمنيستثنىأنإما:بيانينبأحد:عام

يدذما-العربلغةمقتضىوهو-الأحاديثأوالأخرىالآياتفييكون

.(1)العمومعهوبالخصوالمرادأنعأوالخصوهوبالعمومالمرادأنعلى

أهلاستدلالنقفررفيالمسلكهذاتأصيلفيالسن!أهلأقوالومن

القرآنية:بالآياتوالبدعةالأهواء

بلساننزلالقرآنأنمنوصفتبمابدأت!انما!:الشافعيقال-1

سعةجهلأحدالكتابعلمجقليإيضاحمنيعلملالأنه:غيرهدونالعرب

عنهانتفتغيمهومنوتفرقها.معانيهوجماع،وجوههوكثرة،العربلسان

نزلالقرآنأنعلىالعامةتنبيهفكانلسانها.جهلمنعلىدخلتالتيالشبه

ينبغيلافرضلهموالنصيحة،للمسلميننصيحة:خاصةالعرببلسان

.(2)"حظهموضعوترك،نفسهشفةمنإلايدعهالاخيرنافلة!ادراك،تركه

بأنوكرمهمالعربشرف!الثهإن":الكنانيالعزيزعبدوقال-2

ات؟ةرفآترنشةإتآ!:!فقالتبيانهم،علىمكتتبأوجعله،بلسانهمالقرآنأنزل

ققبكغلى!لأمينآآزوحبهترلم!آلفايينرلثلنز؟دليتفكل!:!لوقا!2:أيوسفعريتا(

يتصتزتهقإتخا!:!لوقا9511-921:الثعراءأ(ضبيزغزثزبيساني!آئمنذرينمنييهون

غيرهمعلىوفضلهم،ومعرفتهبفهمهالعرب!الثهفخص،197:مريم1(بي!ايتث

القرآنبخلققالمنعلالردفيوالاعتذارالحيدة،(48-39)صالرسالةانظر:(1)

.(154-149)عالخلقعلالحقإيثار،(237/2)الاعتصام،(136-122):ص

.(05):صالرسالة(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصط

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

وخاطبهم،ومبهمهومحكمهوعمومهوخصوصهألفاظهومعانيأخبارهبعل

ذإ،ينكروهفلموعرفوه،يدفعوهولموقبلوه،يجهلوهولموعلموه،عقلوهبما

وكلامهم،ولغاتهمخطابهمفيذلكبمثليتعاملونعليهمنزولهقبلكانوا

مخرجهخبرفمنها؟وعامةخاصةأخبار:أربعةعلىالقرآنذكرهجلاللهفأنزل

العموممخرجمخرجهخبرومنها،عالخصومعمىومعناهالخصوعرمخرج

معنىومعناهالعموممخرجمخرجهخبرومنها،...العموممعنىومعناه

أنزلفلما،...العموممعنىعومعناهالخصومخرجهخبرومنها،عالخمو

وألفاظهامعانيهاومعرفةبفهمهاالعربخضقالأخبارالأربعةهذه!الله

فيجدخلقهعلىاشتباهأيدعهالمثمبها،والخطابوعمومهاوخصوصها

علىوالتشبيهأخبارهعلىوالطعنصفاتهفيالإلحادإلىالسبيلالملحدون

بيانآفيهاجعلحتى؟بخطابهأرادماعنهيعقلوالمالذينالعربغيرمنخلقه

،العربغيرمنوتفهمهوتدبرهسمعهمنعلىيخفىلاواضحأوعلمأظاهرأ

واحسالآوتكرمأمفتفضلأ،والمبهموالمحكمعوالعامالخايعرفلاممن

.(1)"ذاتهمنهووماوصفاتهكتابهفيألحدمنعلىللحجةمنه!اثباتآخلقهإلى

آيةأجدأنا:فقالآخرأمرأادعىالجهمإنثم"أحمد:الإماموقال-3

آية؟.أيفيفقلنا:.مخلوقأنهالقرآنعلىتدلوتعالىتباركاللهكتابفي

:للقرآنقالاللهأنفزعمالأنبياء:2!9(مخدلثيزيهميمنر!زيمنتأييهمقا!:فقال

وهيبهذا،الناسعلىشتهلقدفلعمري.مخلوق()محدثوكل،(!مخدلثي

.(13.-122)رعالقرآنبخلققالمنعلىالردفيوالاعتذارالحيدة(1)
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نقضفطالهم!نةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ولااللهكتابفيونظرنابالثهواستعناقولأذلكفيفقلنا،المتشابهمنآية

.(1)"بالثهإلاقوةولاحول

رؤيةمنحققفيماالثهرسولعلىإدخالكوأما":الدارميوقال-4

منعلىيدخلفإنما1أ:03:الأنعاملأتذر!هآلأبضنر(9!:قولهالقيامةيومالرب

تعبيرا،وعئرهتفسيرا،فأوضحه،وعقلبهاللهأرادماعرفوقدنزل،عليه

خلافعلىالمعنييناللهرسولر!فف،...كافياشافياتفسيراجميعاالأمرينر!فف

.(2)"ادعيتما

شهدقدبعدهوالخليفةنبيهابعدالأمةهذهخيرالصديقفهذا!:وقال

نأوتوقى،اللهشاءماإلاالقرآنأننرلفيماوعلم،الرسولوعاينالت!زيل،

المنسلخينبهؤلاءفكيف،...اللهعنىمايصيبلاأنمخافةالقرآنفييقول

عنىماخلافبأهوائهمويف!رونهنقضأينقضونهالذين،والعلمالدينمن

.(3)"العربلغاتتحتملهماوخلافالله

بالقرآنالاستدلالأن:الثانيالوجه":تيميةابنالإسلامشيخوقال-5

فليس،...قريشبلغةنزلقدبلبها،أنزلالتيالعربلغةعلىيكونإنما

،عخاواصطلاحعامعرفمنذلكغيرعلىالقرآنألفاظيحملأنلأحد

مغايراأوأعمأواللغويالمعنىمنإمابهاعنوهامعانيعلىإلايحملهلابل

مواضعهعلىالقرآنيضعبلهو،وضعهماعلالقرآنيضعأنلهيكنلم،له

.(3.-29)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(36ه-1/363)المريسيعلىالدارمينقض(2)

.(2ه-42)صالجهميةعلىالرد(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولل!ا

الأصهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

تحريفاذلككانذلكغيرفعلومتى،بلغتهبالقرآنخاطبهلمناللهبينهاالتي

علىتصطلحوقدإلاطائفةمنماأنهالمعلومومن،مواضعهعن!ووم

علىإلارسولهوكلاماللهكلاميحملأنلهليسلكن...اهبيتخاطبونألفافي

ولغةعمومأالعربلغةوهيأمف،بهايخاطب!والنبيكانالتية!ا

.(1)"خصوصأتريش

بالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

:العرببلغةأوبالسنةأوأخرىبآياتبتفسيرهاالقرآنية

:الأولالنموذج

الشبهة:

!3:الزخرفأ(قزة!ئاعريحاإتاجعقتة!:تعالىبقولهوالمعتزلةالجهميةاستدل

.مخلوقلقرآنانأعلى!25:الورىأ(تاجمصافىيحقلهثمآةءقنبهتهدىنزراتجققنهؤثيهن!:وقوله

أنهاللهكتابفيتجد:لهيقالالجهميعفيسأل"فمماأحمد:الإمامقال

ه!ك!اللهرسولسنةفيفتجده:لهفيقاليجد،فلا،؟مخلوقأنهالقرآنعنيخبر

:فسيقولقلت؟،أينفمن:لهفيقاليجد،فلا،؟مخلوقالقرآنإن:قالأنه

.(2)"13:الزخرف!أ!ئاعريجاقزإتاجعقتة!:اللهقولمن

الجهميةمنوأصحابهالمريسيحججرأسكانوقد":الدارميوقال

فقالوا:أرادماخلافكتابهمناللهعلىفيهاتأولواحتىأنفسهمفيوأوثقها

.(934-1/924)الجهميةتلبيسبيان(1)

.(22)عوالجهميةالزنادقةعلالرد(2)
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

و!تجثئه31-1:الزخرفأ(!ناعريحاقزةاتاجعفتة!آلميزؤآتيهض!حم!:تعالىاللهقال

.(1)،215:الورى9(عبارنامقةآ!ثتدءمنبهتهوىلؤرا

الشبهة:نقض

وجهين:على-المخلوقينمن-القرآنفي)جعل(إن"أحمد:الإمامقال

أفعالهم.منفعلمعنىوعل،التسميةمعنىعلى

ولينالأنباءوأشمغرهو:لواقا119:الحجر9(مجعهمينانأنقرةجعدوأ!آلدين:وقوله

مجذفئمآلديمتآتضلبهكةوجعلو(!:قال.التسميةمعنىعلىفهذا،أحلاموأضغاث

إناثا.سموهمأنهم:يعنى119:الزخرف9(ا!تإآلرخمق

ةادايهم(في\عتيئم!مخغفو!:فقالالتسميةمعنىغيرعلى)جعل(ذكرثم

196:الكهف(أ!تاراجعلهإذا!حتئ:وقال،أفعالهممنفعلمعنىعلىفهذا!19:البقرةأ

فعل.معنىعلىهذا

المخلوقين.جعلفهذا

غييرمعنىعلىو)جعل()خلق(،معنىعلى-اللهأمرمن-)جعل(ثم

ولا)خلق(إلايكونلا)خلق(معنىعلى)جعل(:اللهقالوإذا)خلق(،

على)جعل(:اللهقالوإذا،المعنىعنهيزوللاخلقأ()خلقمقامإلايقوم

المعنى:عنهيزولولا)خلق(مقاميقومولا)خلق(يكونلا)خلق(معنىغير

آلشفؤلهئختقآلذىيته!آتحخذ:قوله:()خلقمعنىعلى()جعلالثهقالفمما

!ؤجل:وقالوالنور،الظلماتوخلق:يعنى!1:الأنعام1(ؤجق!آلطقئبؤآلتوزؤآلأزفق

.(1/563)المريسيعلنقفالدارمي(1)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولا!همل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ومثله،...والأبصارالسمعلكموخلق:يقول178:النحلأؤآلأتصنز(آلشتغكئم

)خلق(.معنىعلىإلايكونلامثلهكانومافهذاكثير،القرآنفي

تحيزؤؤلاشآلتؤ(ينآتنة!ماجعلقوله:()خلقمعنىغيرعلى()جعلذكرثم

!إتي:لإبراهيماللهوقال،سائبةولابحيرةمنالثهخلقما:يعنىلا3.11:المائدةأ

إبراهيمخلقلأنإماما؟للناسخالقإني:يعنيلا1124:البقرةأ(إماصمايلتاي!جالجك

17:القصص9(آلمحرسصايىمنىؤجامجثوةإثتض!إتآرآذوة:موسىلأملوقا،...متقدماكان

ثمإليهايردهأنموسىأموعداللهلأن؟المرسلينمنوخالقوه:يعنىلا

مثالهعلكانومافهذاكثير،القرآنفيومثلهرسولا...،ذلكبعدمنيجعله

.()خلقمعنىعلىيكونلا

معنىغيرعلى)جعل(وقال)خلق(،معئعلى)جعل(اللهقالفإذا

ذزفإن)خلق(؟،معنىعلى)جعل(:الجهميقالحجةفبأي)خلق(؟

يسمعونالذينمنكان!الافيهاللهوصفهالذيالمعنىإلىالجعلالجهمي

إتاجعقتة!:اللهقالفلما،يعلمونوهمعقلوهمابعدمنيحرفونهثمالثهكلام

عزثزلهلتتاني!آتمنذرينمنلتكون!:لوقا،13:الزخرفأ(تغقثوئلتختمعريحا!ناقز

جعلفلما،!97:امربم(بيتصتايفيت!تزتةقإتخا!:وقال1195-194الشعراء:أ(فايز

تباركالثهأفعالمنفعلأذلككان!كل!هنبيهبلسانهر!يوعربيآالقرآنالله

وليسمبينا،هداهاللهأرادلمنبيانهذا:يعنيعربيا،بهالقرآنجعلوتعالى

.(1)"بتناه:وقيل،العرببلسانأنزلناه:معناهزعموا،كما

.(42-22)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)
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نقضفطالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

مذاهبفيهوجهلوا،السبيلسواءعنالتأويلبهذافضلوا":الدارميوقال

معرفةمنكمسلبالثهكانإنذنبناما:لهمفقلنا.بالعربيةوالبصرالفقهأهل

شيءكلأنادعيغحتىالعربلغاتوبمعرفةوبمعانيهبهوالعلمالكتاب

.!؟()خلقناه:فهو()جعلناه:يقال

ؤألكتنبئ(آفبؤةذييليوفيوتجعقا!:تعالىاللهقول-الجهلةأيها-أرأيتم

في!ؤلاغعل:قولهأم،...!؟والكتابالنبوةذريتهفيخلقناأهو:العنكبوت:721أ

:-دعواكمفي-أهو!ه:الممتحنة9(دذيىبهقروأ!لامخعفتافتنة:قولهأم011الحثر:(أقلونجاغلأ

العراء:581أآتحيير(تجتؤوزتهمينؤآتجققني!:قولهأم،...!؟خلقهمبعدماتخلقنالا

اللهجعلك:للرجلالرجلقولأم،!؟خلقهمنفرغوقداخلقنيأهو:

نأيستحيليعددلمممايشبههاوماالأشياءهذهمنعددناماوكلبخير؟إ،

تعالىاللهعلىبهادعيتممااستحالةوأشدها)خلقنا(،إلىمنها)جعلنا(يصزف

قلةمنمعناهتفقهوافلم،خلقناهأنه!3:الزخرف(أ!ناعرمجاقزإتاجعقتة!:قولهفي

الألسنةيعلموهووأخيرا،بدءادتهالكلامإنما،!ويلكم،بالعربيةعلمكم

!ان،بالعبرانيةشاءوإن،بالعربيةتكلمشاءإنمنها،شاءبماويتكلمكلها،

التوراةوجعلتعربيا،كلاميمنالقرآنهذاجعلت:فقال،بالسريانيةشاء

،قالكماقومهبلسانرسولكلأرسلأنهلماعبرانيا؟كلاميمنوالإنجيل

فقوله،ألسنتهمفيبلغاتهمقوملكلكلامالهيزللمالذيكلامهفجعل

في-خلقبعدخلقاخلقناهآناليس،أخرىلغةإلىلغةمنصرفناه:(!جعقتة

قوله:وأما.مخلوقغيراللهكلامأحوالهكلفيتصرفهمعفهو،-دعواكم

وتنشرحلقلوبابهتستنير:ليقو!25:الورىأ(تا2مجمايمقلتثاةءقنبهتهدىلهؤرا!تجققنه
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

والقمرالشمسضوءمثلبالأعينيرىقائمضوءلهمخلوقنورأنهلا،د

.(1)(!تفهمهأراكولا،فافهمه،والكواكب

التحليل:

عليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

صفاتهمنوصفةالثهكلامالقرآنأن:الأمةسلفمنبعدهمفمنالصحابة

بصريح-فزعمواوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفوضل،بمخلوقوليس

ما:ذلكعلىبهاستدئواوممامخلوؤع)2(،أنه-لازمهأومخقملهأومقالهم

الآيتين.منذكرهتقذم

فقد،الآيتينفي)جعل(لفظبهما:والبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

وذلكإلا)جعلناه(لشيء:يقاللاوأنه)خلق(،بمعنى)جعل(أنزعموا

.مخلوقهومجعولفكل؟مخلوقالشيء

.(569-1/563)المريسيعلىالدارمينقض(1)

،434-82،429-1/51)ومخالفيهمالسلفبينومنزلتهالكريمالقرآنانظر:(2)

538-475).
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

:العربولغةالأخرىبالآياتبتفسيرهمابالآيتيناستدلالهمونقفس

معنىعلىالقرآنفيييردلمسبحانهاللهإلىمفافأ)جعل(لفظأن-1

معنىوبغير)خلق(بمعنىجاءبل،-والبدعةالأهواءأهلزعمكما-واحد

وغيرباطل)خلق(بمعنىفهوالقرآنفي)جعل(كلأنفدعوى)خلق(،

موضع.كلفيالمرادللمعنىالمف!رةالأخرىالآياتوتنقضهصحيح

وحسب،)خلق(بمعنىييردلاالعربيةواللغةالقرآنفي)جعل(لفظأن-2

اللتانالآيتانفئق!ر،الكلامسياقبحسبمنهاالمرادئعزفمعانيعدةلهبل

وأساليبها.كلامهافيالعرببهتنطقماوفقوالبدعةالأهواءأهلبهمااستدل

اللتينالآيتينفي)جعل(منالمرادالمعنىر!فيماالقرآنفيجاء-3

نأمنالأخرىالآياتبهنطقتماوهو:،والبدعةالأهواءأهلبهمااستدل

تعالى:كقوله،عربيبلسانالقرآنأنزلوأنه،قومهبلسانرسولكليرسلالله

تلكفي)جعل(منالمرادر!فيفذلك،1311:هطأ(عرشافزءائاآنرئتةؤكذللي!

.(1)قراءتهصيرناأوقفناهأوبتئاهأوالعرببلغةأنزلناه:بأنهالآيتين

الثاني:النموذج

الشبهة:

0311:الأنعامأ(لأتذيى!هآلأبضنر!:تعالىبقولهوغيرهمالجهميةاستدلال

.الآخرةفيئرىلااللهأنعلى

،(4/133)التنزيلمعالم،(6/333)القرآنمعاني،(25/47)البيانجامعوانظر:(1)

.(4/123)العظيمالقرآنتفسير
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جم!نمنقضفيالسنةأهلح!نم:لو!لااالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةاالأهواءأهلاستدلال

وتلوا،الآخرةفيولاالدنيافييرىلاالثهإنفقالوا:"أحمد:الإمامقال

آلأتصز(آلأبضخرؤفؤئذركلأتذر!ة!:ثناؤهجلاللهقولمنالمتشابهمنآية

.(1لا)!031:الأنعام9

الشبهة:نقض

لأتذر!ه!:الثهقولمعنىيعرفوو!لك!النبيكانوقد"أحمد:الإمامقال

ترتق(!لق:لموسىوقال،(ربكمسترون)إنكم:وقال،0311:الأنعام1(آلأبضتر

)إنكم:قالحينوو!ك!النبينتبعأن:أولىفأيهما.أرىلن:يقلولما!عراف:341!أ

فيوالأحاديث،!؟ربكمترونلا:قالحينالجهميقولأو(ربكمسترون

أهلفيهايختلفلاربهميرونالجنةأهلأنحووالنبيعنالعلمأهلأيدي

.(2)"العلم

ومعانياللهبكتابأعلمكانالنبيأخبرونا::لهمفممال":بطةابنوقال

عليهأننرلالذيفإن،!؟صفوانبنجهمأموتنزيلهوحيهفيومرادهكلامه

القيامةيومربكمسترون)إنكم:يقولوالبرهانربهمنبالهدىوجاءالقرآن

منوأن(الظهيرةنحرفيالشمسترونو)كماالبدر(ليلهالقمرترونكما

نأالملحدالجهميأفيظن،مرتينيومكلتعالىالثهإلىينظرلمنالجنةأهل

مأقرأها؟،قدإنهيقولأم،؟الجهميبهااحتجالتيالآيةهذهقرأماالنبي

الجهميةتفعلكما-والردعليهبالخلافوتلقاهالقرآنعارضالنبيأنيزعم

.؟-والمعتزلة

.(33)عوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(34-33)صالسابقالمصدر(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعةا!ماهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

!؟الأنعام:9.3آلأبضحز(تذر!ةلأ!:تعالىالثهبقولوخصومتهحجتهفأما

إلىتنظرأنكذلك،والمعرفةالعلمأهلعلىيختللاواضحذلكمعنىفإن

أجلتعالىفالثه،نظركبهيحيطولابصركيدركهفيمااللهخلقمنالصغير

بالشيءالبصريحيطأنالإدراك!انمابصر،يدركهأنشيءكلمنوأعظم

ماإلامنهترىفلاالقمرترىأنكترىألا،الإدراكفذلككله،يراهحتى

وكذلك،الشمسوكذلك،؟قفاهمنغابماعليكويخفىوجههمنظهر

فمامعكوهوليكلمكالرجلوإن،الجبلوكذلكالبحر،وكذلكالسماء،

لأ!:!اللهقولفإنمامنه،عليكأقبلماإلىمنهتنظروإنمابصركيدركه

.(1)"وجلالهلعظمتهبهتحيطلا:أ031:الأنعام1(آلأبضنرتذر!ه

ماعلىآلأبضخز(ئذر!ةلأ!قولهمعنىكانولو":(2)خزيمةابنوقال

النظربينيفرقونفلاالعربلغةيجهلونالذينالمعطلةالجهميةتتوهمه

الدنياأهلأبصار:أيآلأبضنهز(ئذر!ةلأ!قولهمعنىلكان؟الإدراكوبين

.(3)"المماتقبل

الشريعةفيالاجرينحوهوذكر.(72-3/75)الناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة(1)

(1048-1046/2).

الحجةالحافظ،الشافعيالنيسابوريالسلميالمغيرةبنخزيمةبنإسحاقبنمحمد(2)

والفقهبالحديثحداثتهفيعني،(ـه223)سنةولد،الأئمةإمامالإسلامشيخالفقيه

فيوجلالةالنفوسفيعظمةوله،والإتقانالعلمسعةفيالمثلبهيضربصارحتى

.(382-41/365)السيرانظر:.(ـه113)سنةتوفي،السنةواتباعهودينهلعلمهالقلوب

.(2/954)التوحيد(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولا!فصل

بالمصادرا!أصيلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

التحليل:

الصحابةعليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

وضل،الآخرةفيربهمالمؤمنينرؤيةإثبات:الأمةسلفمنبعدهمفمن

ذلك:علبهاستدئواومماذلك،فأنكرواوالبدعةالأهواءأهلمنطوائف

ذكرها.سبقالتيالآية

لاهو:الآيةمعنىأندعواهمبها:والبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

.والآخرةالدنيافيعامةوأنهاالأبصار،تراه

:العربولغةوالسنةالأخرىبالآياتبتفسيرهمابالآيتيناستدلالهمونقفس

وأن،وف!رتهالآيةهذهفيالإدراكبينتأخرىآيةالقرآنفيأن-1

ترتق(!لق:موسىلكليمهتعالىقالفقدوالنظر،الرؤيةهوليمسفيهاالمنفى

سبحانهحقهفيممتنعةالرؤيةكانتولو،طلبتكماالدنيافي:أيالأعراف:341!أ

تذيى!هلأ!:معنىفيوالبدعةالأهواءأهليزعمكما-والآخرةالدنيافي

وتمنعالآيةتلكر!فتالآيةفهذه،أرىلن:لموسىسبحانهلقال-آلأبقنر(

.والآخرةالدنيافيمطلقآالرؤيةنفيبهاالمراديكونأن

ومعانيالثهبكتابالبشرأعلمور!ك!النبيعلىنزلتالآيةهذهأن-2

أهلفهمهالذيالمعنىذلكمنهايفهمفلم،وتنزيلهوحيهفيومرادهكلامه

،الاستدلالذلكينقضبماف!رهابلبها،استدلواالذينوالبدعةالأهواء

وأنهاالرؤية!سفأثبت،القيامةيومالجنةفيربهمسيرونالمؤمنينأنوهو

الأهواءأهلينقفاستدلال!صمنهوالبيانالتفسيرفهذا،القيامةيومستقع
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجي!نم

والنظرالرؤيةهوفيهابالإدراكالمرادأنعلىالكريمةالآيةبتلكوالبدعة

.والآخرةالدنيافيعامةأنهاوعلى

أعئممعناهبل،فحسبالرؤيةبمعنىليسالعربلغةفيالإدراكأن-3

حتىبالمرئيالبصرإحاطةمعرؤيةفهو،الرؤيةمجردمنوأسعوأشمل

الشريفةالآيةر!فيالصحيحاللغويالمعنىوهذاشيء،منهيفوتهلاكقهيراه

بها.وينقفاستدلالهموالبدعةالأهواءأهلبهااستدلالتي

دونعمومهاأوالرؤيةمجردهوالإدراكمعانيمنيكونأنقذرولو-4

التيالآيةفيالإدراكمنالمرادالصحيحةالسنةف!رتفقدتقييد؟أوزائدأمبر

دونبالدنياخاضةأنهافبئنتشافيأ،تفسيرأوالبدعةالأهواءأهلبهااستدل

المؤمنينرؤيةعلىنضتالتيالمتواترةالأحاديثخلالمنوذلك،الآخرة

علىبالآيةوالبدعالأهواءأهلاستدلالينقضالتفسيرفهذا،الآخرةفيربهم

.والآخرةالدنيافيالرؤيةهوبهاالمرادأن

!ح!!!!6!ص!
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جي!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلجاالماول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثالثالمسلك

العلموأهلالسلفبتفاسيرالاستشهاد

والعلمالإيمانمنعليهدذلماتحقيقأوأعظمهم،اللهبكتابالأمةأولى

رسولعحابة:لآياتهوتدئرآبمقاصدهودرايةلمعانيهفهمأوأعمقهم،والعمل

غيرهم،فيهيدانيهلاماذلكفيالخصائصمنلهماجتمعفقد؟!الثه

غضآالقرآنسمعوامنهربه،بكتابالبشرأعلمحهالثهرسوليتلاميذفهم

،للقرآنالمف!رةبسنتهالئاسأدرىوهموتلفوه،العلمتعلمواوعفطرئأ،

والنبويةالقرآنيةوالأحوالولالقرائنبمشاهدةالأمةسائربينمنواختقحوا

منآيا!بعشرحفظيتجاوزونكانواوما،كلامهمناللهمرادلهمتبيقالتي

التامالفهممنلهممامعهذا،والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتىالقرآن

بلغتهمنزلفقدالقرآنبهنزلالذيالعربياللسانومعرفةالصحيحوالعلم

وأسلمهمالحقطلبفيالناسأصدق-الأنبياءبعد-ولأنهم،عصرهموفي

.للصوابالتوفيقوبينالمرءبينتحولالتيالمخالفةمنوأطهرهمالأهواءمن

الصحابةعلىتتلمذوافقد،التابعون:الرفيعةالمكانةتلكفييليهمثم

وعنواالقرآنوتفسيرالعلمعنهموأخذواولازموهمربها،بكتابالأمةأعليم

معانيبفقهعليهموامتازوا،بذلكبعدهمعمنفاختضوا،عنايةإلمابذلك

بعدالأمةسائرعلىالمطلقةالخيريةمنلهمثبتمامعهذا،الكريمالقرآن

بعدهم،ممنأكثرمنهوالسلامةالهوىعنالبعدمنبهتمتزواوما،الصحابة
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نقضفيالسنةأهل!كج*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

بذلك-فكانوا،عصرهمفيكثيرأتغيرتقدتكنلمالعربيةاللغةأنإلىإضافة

.(1)بعدهمممنالقرآنفهمفيالصوابإلىأقرب-كله

منهخهم؟سالكأآثازهم،مقتفيأ،هدتهممتبعأبعدهممنكانكفماثم

الأعظمالبابلهوانفتح،بهداهبصيرتهواستنارت،ربهبكتابمعرفتهقويت

والهدىالعلمأئمةثمالتابعينتابعوعليهكانماهووهذا،(2)تفسيرهفي

بعدهم.منوالسنة

الهدىأئمةتبؤأهاالتي،العظيمةوالمكانة،الرفيعةالمقاماتهذهولأجل

فيالسنةلأهلالراسخالأصيلالمنهجمعالممنكان؟بعدهمفمنالسلفمن

نقفاستدلالاتهم:القرآنيةبالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقفمنهج

الراسخينالعلموأهلالسلفعنالمعروفةالمأثورةبالتفاسيرالثهبآياتالباطلة

منمأثورهوبماوتستدذإلاالسنةأهلطبقاتمنطبقهمنفما،الأمةفي

هوىصاحببهاستدذباطلياستدلاليلنقفيىقبلهاالتيالطبقاتعنالتفسير

به،وشستشهدونالصحابةتفسيرإلىيرجعونكانوافالتابعون،اللهبآياتوبدعة

جزا.وهلتم...والتابعينالصحابةبتفسيريستشهدونكانواالتابعينوتابعو

أصول،(7-1/4)العظيمالقرآنتفسير،(370-13/363)الفتاوىمجموعانظر:(1)

1/226)للفوزانالتوحيدكتاببشرحالمستفيدإعانة،(33-35)صالتفسيرفي

-227)(2/154).

ابنلمؤلفاتالكاملةالمجموعةضمن-القرآنتفسيرفيالحسانالقواعدانظر:(2)

.(8/41)-سعدي
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةا؟هواءأهلاستدلال

منها:طرق،ذلكفيولهم

اذعاهالذيالمعنىذلكيخالفتفسيرالعلموأهلللسلفيكونأن-1

فينقف:صراحةويرذه،ويناقضهبها،استدلواالتيالآيةفيوالبدعةالأهواءأهل

التفسير.بذلكبالآيةوالبدعةالأهواءلأهلالباطلالاستدلالذلكالسنةأهل

التفسيرلذلككغايرأالعلموأهلالسلفعنالمأثورالتفسيريكونأن-2

:-صراحةيخالفهلاكان!ان-الآيةفيوالبدعةالأهواءأهلادعاهالذي

أهلوشعار،الباطلالاستدلالذلكنقضفيالسنةلأهلكافيأذلكفيكون

الجاهلينوالبدعةالأهواءأهلبهجاءلتفسميروزنولاقيمةلا:ذلكفيالسنة

.غيرهالعلمفيالراسخينالسلفعنصخوقدهداهعنالمعرضينربهمبكتاب

تيرذولمالمعانيمنمعنىعلىبالآيةوالبدعةالأهواءأهليستدلأن-3

التعزضولاإثباتهولاالمعنىذلكنفيبخصوصهاالآيةتلكفيالسلفعن

طلبفيأعمارهمأفتواالذينوهم-السلفتفاسيرفيورودهعدمفمجزد،له

الذيالمعنىذلكنقضرفيالسنةأهلعندكافي-فيهوالتدبزاللهكتابمعاني

ومقالهمالسنةأهلحالولسان،!ابطالهالآيةفيوالبدعةالأهواءأهلبهاستدل

منهجأالثهكتابيتخذونلاالذينوالبدعةالأهواءلأهلأئى:المقامهذافي

.!والبصائر؟والألبابالنهىأولوالسلفيفهمهلممعنىفيهيفهمواأنوحخة

المعنىلذلكمغايرأالعلموأهلالسلفعنالمأثورالتفسيريكونأن-4

وأ،-صراحةيخالفهلاكانوإن-الآيةفيوالبدعةالأهواءأهلادعاهالذي

أهلادعاهالذيالمعنىذلكنفيبخصوصهاالآيةتلكفيالسلفعنتيرذلم

أخرىلآيالمحبتفسيرألهمأنلاإ،لهالتعزضولاإثباتهولافيهاوالبدعةالأهواء
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

تفسيرهمويكون،الآيةتلكفيهاوردتالتينفسهاالمسألةتلكفيواردة

الآيةفيوالبدعةالأهواءأهلادعاهالذيالمعنىذلكمناقضأالآياتلتلك

بطلانعلىالآياتلتلكالسلفبتفسيرالسنةأهلفيستشهدبها،استدلواالتي

لأنبها؟استدلواالتيالآيةفيوالبدعةالأهواءأهلبهاستدلالذيالمعنى

واحد.فيهاوالقولواحدبابكلهاالآيات

الباطنيةتأويلاتمنشيئأذكرأنبعد-تيميةابنالإسلامشيخقال

والإلحادمواضعهعنالكلمتحريفبابمنالتأويلاتهذه":-اللهلآيات

وأصل،...وكتابهرسولهوعلىاللهعلىالكذببابمنوهي،اللهآياتفي

تعالىاللهكتابفهمعنالإعراض:التحريفهذامثلفيالفلالأهلوقوع

هووهذا،يناقضهبماعليهدلماومعارضة،والتابعونالصحابةفهمهكما

.(1)"وللرسوللتهالمحاذةأعظممن

لهاأصللاالتيالتفاسيرهذهمنالواحداسمهؤلاءبهر!فماإن":وقال

ومن":قالأنإلى4ريببلاباطل؟والأئمةالسلفوكلاموالسنةالكتابفي

الصفاتسلببهيقضدلماللهكلامفيالواحداسمأنبالاضطرارالمعلوم

التيالمعانيمنذلكونحووالقدرالحدنفيولابالحواسإدراكهوسلب

صاحبعنولاسنةولاكتابفينفيهايوجدولا،وأتباعهمالجهميةنفيهاابتدع

.(2)"المسلمينأئمةولا

.(3/833)ضرلتعاادرء(1)

.(484-1/482)الجهميةتلبيسبيان(2)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم:الأولا!فصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

مجردهولي!،با!الاوالمغيبهوالأفولأن:ثلا!ثلاالوجه":لوظ

نإا!فسير:ل!أمنولااللغةأهلمنلاأحديقولولا،والانتقالالحركة

!كوايرقولولا،آفلانإنهماالسماءفيمسيرهماحالفيوالقمرالشمص

!كلعاقلىوقولولا،آفلةإنهاوجريانها:ظهورهاحالفيالسماءفيالمرئية

آفل.إنه:وطاروساروسافرمشىمن

اورت!اءمنأحديقلهلمقالوهالذيالقولهذاأن:الرابعالوجه

،الإسلامفيالمبت!عةالتفسيراتمنهوبل،اللغةأهلمنولاالتفسيرأهل

هذاأنوبينواالسنةعلماءمنوغيرهالدارميسعيد!نعثمانذلكذكركما

.(1)"المبتدعالتفسيرمن

وا!متزلةوالخوارج(2)والمرجئةالقدريةأوقعوهل":القيمابنوقال

ورسوله،اللهعنا!مهمسوةإلاابىعأهلالطوائ!وسائزوالرافضةوالجهمية

ا!ولبةفهمهوالذي،الأفهامهذهموجبهوالناساكربأيديالدينصارى!ح

(3)"رأسابههؤلاءيرفعولاإليهيلتفتلافمهجورورسولهاللهعنتبعهمومن

.(413-1/313)ضرالتعادرء(1)

مسمىعن4!!اخراج!العملتأخيرهممنإماوهوبالإرجاء،قولهمإلىنسبة(2)

الإيمانمع!رلا:قولهممن!حاماالتأخير.وهوالإرجاء،من:مأخوذ،الإيمان

بذلك:ؤالمنوأولالرجاء.إعطاء:منمأخوذ،طاعةالكفرمعتنفعلاكما،معصية

ا!قادات،(1/139)والنحلالملل:انظر.عدةطوائفوهم،صفوانبنالجهم

.(75)عوالمشركينالمسلمينفرق

.(63)صالروخ(3)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:لو!ثاالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بالآياتوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

العلم:وأهلالسلفتفسيرالاستشهادطريقعنالقرآنية

:النموذج

الشبهة:

0311:الأنعام1(آلأبضنرتذيى!هلأ!:تعالىبقولهوغيرهمالجهميةاستدلال

.الآخرةفيئركطلااللهأنعلى

الشبهة:نقض

عليهماستحوذقدمنبعضراعترضفإن"الآجري)1(:الإمامقال

القيامة،يوميرىلا!الثهأنيزعمممني!رددون،غيهمفيفهمالشيطان

فجحد،!031:الأنعامأآلأتصز(تذر!هآلأبضخرؤممؤيذركلأ!:!الثهبقولواحتج

اللهأنزلالذيإن،جاهليا:لهقيل؟الآيةلهذهالخطأبتأويله!ثاللهإلىالنظر

وحيهمنعليهأنزللمابالبيانوأمرهخلقهعلحجةوجعلهالقرآنعليه!

ربكمسترونإنكم"لنا:قالالذيهو-جهمييامنكبتأويلهاأعلمفهو-

شم،...!ربناكرامةمنبهبشزناماعنهفقبفنا،"القمرهذاترونكما!

زتهاتؤبمزتاضر؟!إلىوصة!:التابعينمنبعدهمومنبعده!الصحابةلناز!ف

القرآنبتفسيرفكانوا،!اللهوجهإلىالنظرعلىفسروه123-22:القيامةتاطرمجهـأ

القدوةالمحدثالإمامبكر،أبو،الآجريالبغدادياللهعبدبنالحسينبنمحمد(1)

السيرانظر:.(ـه036)سنةتوفي،واتباعسنةصاحبعابدأخيرأكان،الحرمشيخ

.(13ه-61/133)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفعد

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

أعرف!031:ا!نعام9(لأتذر!هآلأبضنهر!:!قولهمنبهاحتججتماو!سير

آلحئنتئآختتوأ!دقدين:!الثهقوللنار!فوو!لك!والنبيسبيلا،منكوأهدىمنك

صحابته،عندوكذا،!اللهوجهإلىالنظزالزيادةفكانت!26:!نويأ(ؤنيلاديفى

بالنظر!روالنبيعنالصحاحالأخبارتواترمع-بهذاالحقأهلفاستغنى

التيالآيةبتأويلوكانوا،قبولأحسنالعلمأهلوقبلها،-!الثهوجهإلى

جهمي.يامنكأعلتمالحقأهلبهاعارضت

له:قيل،؟!103:ماعنألاأ(آلأبقنرتذر!هلأ!:قولهتأويلفما:قالفإن

يرونهوهم،!تحويهولاالأبصاربهتحيطلا:أي:العلمأهلعندمعناها

."تعقلكنتإنالعلماءفسرههكذا،...رؤيتهفييشكونولاإدراكغيرمن

(أخرىترتةاةؤتقذؤ!:تعالىقولهفي-عباسابنعنعكرمةإلىبسندهروىثم

قالأليس:ذلكعندرجلفقالول.!ربهرأى!والنبيإن:قال-113:النجمأ

عكرمة:لهفقال؟!031:الأنعام1آلأتصر(يذيىكؤلهؤآلأبضئرتذر!هلأ!:!الله

.(1)"تراها؟أوكلها:قال،بل:قالالسماء؟،ترىأليس

لأتذر!ه!:تعالىبقولهةلز!عملاواحتج":(2)الأصبهانيالسنةقواموقال

لأتذر!ه!معنىلأنحجة؟ذلكفيلهموليس،...!103:ماعنألا9آلأبضنهر(

.(1.ه.-1046/2))1(الشريعة

القاسم،أبو،الأصبهانيالطلحيالتيميالقرشيالفضلبنمحمدبنإسماعيل(2)

وصنفوأملى،(ـه574)سنةولد،السنةلهؤامالإسلامشيخالحافظالعلامةالإمام

والرشاد،الصلاحفيالمثلبهيضربوممنالعربيةأئمةمنوكانوعدلوجرح

.(88-02/58)السير:انظر.هـ(535)سنةتوفي
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بعضروقال.السلفمنجماعةقالههكذا،...بهتحيطولاتراه:(آلأبضنز

:أي،العلمفلانيدركلم:يقال،رؤيةعنإلايكونلاالإدراكتفيالعلماء:

.(1)"جميعهينلولممنهنال

التحليل:

عليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

،الآخرةفيربهمالمؤمنينرؤيةإثبات:الأمةسلفمنبعدهمفمنالصحابة

علبهاستدئواومماذلك،فأنكرواوالبدعةالأهواءأهلمنطوائفوضل

ذكرها.سبقالتيالآية:ذلك

لاهو:الآيةمعنىأندعواهمبها:والبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

.والآخرةالدنيافيعامةوأنهاالأبصار،تراه

العلم:وأهلالسلفبتفسيربالاستشهادبالآيتيناستدلالهمونقض

هوبماالكريمةالآيةهذهتفسيرعنهمصخالعلموأهلالسلفأن-1

فيهاعنهمصخفقدفيها،والبدعةالأهواءأهلادعاهالذيللمعنىمناقفرر

هما:،أمران

علىزائدأمروذلك،سبحانهبهالأبصارإحاطةهوالآيةفيالمنفيأن.

والبدعة.الأهواءأهلادعاهالذيالرؤيةنفيمجرد

لاولكنتراه:المعنىإذ،الرؤيةإثباتعلىيدذالإدراكنفيأن.

باطل.مطلقآالرؤيةفنفي،بهتحيط

.(032-202)صالأرواححاديوانظر:.(267-2/266)المحجةبيانفيالحجة(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفعط

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المعنىيبطلالعلمأهلعنوالواردالسلفعنالمأثورالتفسيرفهذا

الكريمة.بالآيةوينقفاستدلالهموالبدعةالأهواءأهلذكرهالذي

منأخرىآيالمحبف!رواأنهمالعلموأهلالسلفعنأيضأصحكما-2

وتفسيرهم،الآخرةفيربهمالمؤمنينرؤيةبإثباتالرؤيةفيواردةالثهكتاب

التيالآيةبتلكوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضبذلكالآياتهذه

الرؤية.نفيعلىتدلأنهاادعوا

!ح!!!!6!ح!
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الثانيالمب!ث

النبويةحاديتبالأالإستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهاالسنةمنزلةالسمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهجالثافي:المطلب.

الضبوية.بالأحاديت

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهجالصالث:المطلب.

الضبوية.بالأحاديتوالبدعةالأهواء
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثانيالمبعث

النبويةحاديتبالأالاستدلال

اقمهيد

السنةأهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة

رسولباتباعإلاالمعادفينجاةولاللعبادسعادةلاأنهالسنةأهليعتقد

النجاةومستقرتدور،عليهالتيالسعادةقطبورسولهاللهفطاعة!ك!وو،الثه

،الخسرانمنوالربح،الإيمانمنالكفرتبين!هفبمحمدتحور،لاعنهالذي

منوالزيغالرشاد،منوالغي،الوبالمنوالنجاة،الضلالمنوالهدى

منسبيلوإيثارالفجار،منوالمتقونالنار،أهلمنالجنةوأهلالسداد،

المغضوبسبيلمنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعم

والضالين.عليهم

وكل،الرسولجهةمنفمنشؤهخاص!اماعامإماالوجودفيخيروكل

به.جاءبماالجهلأوالرسولمخالفةفسببهمختمبالعبدالعالمفيشر

الرسولبهجاءمامعرفةفيواستطاعتهجهدهبذلأحدكلعلىفحق

.(1)النعيمدارفيوالسعادةالأليمالعذابمنالنجاةطريقهذاإذ،وطاعته

وإنزالهاتعظيمهامنالسنةأهلعليهمابهايتضحالتيالمعالمأبرزومن

يأتي:مابها؟اللائقةالرفيعةالمنزلة

.(91/93)(6-1/4)الفتاوىمجموع:انظر(1)
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نقضفيةش!لاأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثه:منوحيالهمهمنة-1

،للناسيبئفأنوأمره،!محمدعلىالكريمالقرآنكتابهالثهأنزل

وقممهمأوأخلاقأوأحكامئماعقيدةوديفربهمكتابلأمفيبين!فكان

موافقأللقرآنبيانآمنهاكانفما،عفالمأثورةسئتههوهذاوبيانه،ذلكوغير

عنهبهاستقلبأمرأتىأوالقرآنفييوجدلامنهاكانوماله،تأكيدفهوله

ونبيهعبدهإلىأوحاهاللهمنوحيالنوعينوكلاالثه،منشرعابتداءفهو

.(1)ه!ئ!هئ!دمحم

نه:سبحالوقا،!4-3:النجمأ(يوقئكؤإلأؤحى!إقآفؤىغننؤقاتنطق!:تعالىلقا

وبيانه،القرآنهوفالذكر414:النحل9(إلئيئنينلأقايتاشلتتينآلذ!ر!ؤآنرتتآإلتك

فالكتاب11الاء:31أ(وآلحكمةآتكننبعتبآلتة!وآنزل:تعالىوقال،السنةهوه!ك!

السنة.هيوالحكمة،القرآنهو

بناللهلعبدوقال،(2)"معهومثلهالكتابأوتيتإنيألا"!ه:وقال

أه!ك!لسانه:أيعنيمنهيخرجمابيدهنفسيفوالذي،اكتب":!غ!هنكعمرو

.(3)"حقإلا

عبدلابنالضمهيد،(5/01)(2/72)خزيمةابنصحيح،(78)صالرسالةانظر:(1)

.(1/411)حزملابنالإحكام،(2/561)البر

الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه،(4/328)سننهفيداودأبوأخرجه(2)

(1/516).

الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه،(3/356)سننهفيداودأبوأخرجه(3)

(1/262).
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الغعهمل

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ودينه:لكتابهالثهبحفظمحفوظةالهممنة-2

عليها،ومنالأرضيرثأنإلىدينهوبقاءكتابهبحفظسبحانهاللهتكقل

بحفظمحفوظةفهي،وشرعهوديفكتابهبيانفيها،لنبيهاللهمنوحيوالسنة

والدينالكتاببيانفيهمماشيءمنهايضيعأويخفىفلا،ولدينهلكتابهالله

يدخلأنيمكنولا،بعدهمعمنفضلأالصحابةلدنمنالأمةجملةعن

.(1)زيفهوتكشفوتبتنهالأمةلهتتنبهلاثممنهاليسمافيها

لأ!:سبحانهوقالالحجر:9!9(لة"كمظوآلذكروإتاترتنآإتامخن!:تعالىقال

.241:فصدت9(ءطمهؤلامقئوتدتينيمنلط!لآتةيه

الرسالة،تبليغفيوالكتمانالخطأمن!وونبيهعصمسبحانهاللهأنكما

()الفلالالعلمفسادعننبيهاللهوتزأ،ذلكمنمحفوظة!صسنتهأنعلىفدذ

.(2)آضيأذلكمنمحفوظة-إذآ-فستته،()الغيوالعملالإدارةوفساد

وقال،!3-2:النجمأ(آقؤىغقتطقؤقا!غؤئعاج!كزوتاضهملقا!:تعالىقال

ؤآلتهرشتايةتفغتقاتقعللر!ضانزيكيحنإتيفأننرلتآتقغملو!سزلآ!تآتها:سبحانه

ؤلاؤغنثئؤتهفىآدتهرشنصتىآلئزيمنىيلجون!:تعالىلوقا،!67:المائدةأ(لاييىآ!جملصيمن

.412:التكويرأ(بفحيايزئغبوماالوغليآ!:سبحانهلوقا،139:الأحزابأ(لأآدئةاأصداتحشؤن

العمل:قبولركنيوأحدالش!سادتينشطر!الههمنة-3

داخلةوشعبهدعائمهوسائروفروعه،وأساسهالدينأصلهماالشهادتان

الله،إلانعبدلاأنهما:عظيمينبأصلينإلاالشهادتينتحقيقيتمولافيهما،

.(3/44)التنزيلمعالم،(2/72)خزيمةابنصحيح:انظر(1)

.(424/7)(13/2)السنةجاهنم،(545/10)الفتاوى)2(انظر:مجموع
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نقضفيالهم!نةأهلجم!نما؟ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

والسنة،الكتابإلاالثهشرعهمامعرفةإلىطريقولا،شرعبماإلانعبدهلاوأن

توحيد:قسمينإلى-الرسالةباعتبار-التوحيذالعلمبعفأهليقسمولذا؟

.(1)الرسولمتابعةوتوحيد،بالعبادةوتعالىسبحانهالمريحل

آل!ثن!دلمجت(معقآ!ضئخاآلر!م!ولمانغ!تآؤآلرئتيخآاسآةزشآ!:تعالىقال

زيهبي!ادةؤلايصركغتلأصنلخاقفيغتلزيهءلقآءيزجوأ!ققجن:سبحانهوقال153:عمرانآل9

.0111:الكهفأ(ا!أ

ورضوانه:الثهإلىالموصولالطربق!الهمهمنة-4

ورضوانه،الثهإلىيوصلهمالذيالمستقيمالصراطسلوكالعبادعلىيجب

الرسولوهو،الصراطهذافيالهاديالدليلباتباعإلاذلكإلىلهمسبيلولا

يهءبإدآدتهإلىؤدامجيا!ؤنديراشهداؤمتميراآقسماتكإتآلتئآتةيها!:تعالىلقا،!كل!ه

جزوق!تعير!صحزطإلىتتهدىإتلثو!:تعالىلقاو،!64-54:حزابلأا1(وليراجاضميزا

(2)اللهعبدبنجابروقال،153-52:الشورى9(آلأقضىفيوماآلئتفؤتفيقاو"هلآلزىآلتو

هذالصاحبكمإنفقالوا:...نائموهوحهالنبيإلىملائكة"جاءت:يمنه!غظ

،(431-01/173،213،234.430)(1/5،333)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(3/901)العظيمالقرآنتفسير،(09-2/89)(12/84)السالكينمدارج

الله،عبدأبوال!قمي،الخزرجيالأنصاري،حرامبنعمروبناللهعبدبنجابر(2)

أحدويعذوأحدأ،بدرأإلاغزواتهجميع!هالنبيمعوشهد،العقبةشهدممن

بالمدينةتوفي،العلمعنهميؤخذكانالذينالصحابةوأحدحنرر،النبيعنالمكثرين

ويعذ،-وفاتهتاريخفيالأقوالحسب-وسبعينوثمالبوسبعينثلاثسنةبينما

-1/434)الإصابةانظر:.-ذلكفيالقولينأحدفي-بالمدينةموتأالصحابةآخر

.(282-1/281)التهذيبتهذيب،(435
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فيهاوجعلدارا،بنىرجلكمثلمثلهفقالوا:،..مثلا.لهفاضربوا:قالمثلا،

لمومن،المأدبةمنوأكلالداردخلالداعيأجابفمنداعيا،وبعث،!أدبة

،..يفقهها.لهآؤلوهافقالوا:،المأدبةمنيأكلولمالداريدخللمالداعييجب

أطاعفقد!صمحمداأطاعفمن!ه،محمدوالداعي،الجنةفالدارفقالوا:

.(1)"الناسبينفرقومحمد،اللهعصىفقد!ىمحمداعصىومن،الله

شاملة:وافيةكاملةالهصنة-5

إلىالظلماتمنالناسليخرجالحقودينبالهدى!كل!همحمدااللهبعث

بإذنهإليهداعيابعثهبأنهلهوشهدالحميد،العزيزصراطإلىربهمبإذنالنور

ؤقينآتأبصيرءعكآلثةلى4آحوأقذ؟ءشبيليفل!:يقولأنوأمرهمنيرا،وسراجا

الذيالمنيرالسراجيكونأنوالدينالعقلفيالمحالفمن،1108:فسويأ(آتتقني

ليحكمبالحقالكتابمعهوأنزلالنورإلىالظلماتمنالناسبهالثهأخرج

البيانفيتتمةإلىمحتاجةناقصةسنتهتكونأن(2)هيفاختلفوافيماالناسبين

ذلك:يقزرومما،شاملةوافيةتامةه!ن!سنفبل،ذلكغيرأوالتشريعأو

علىتركتكملقد،اللهوايم":قال!هالنبيأن!الدرداء)3(أبيعن

.(6852)رقم!لا(6/655)البخاريأخرجه(1)

.(5/6)الفتاوىمجموعانظر:(2)

فياختلفالدرداء،أبو،الخزرجيالأنصاريأميةبنقيسبنمالكبنعويمر(3)

أقوالعلأبيهاسمفيواختلف.لقبوعويمرعامر،:وقيلعويمر،:فقيل،اسمه

بنعمربأمردمشققضاءمعاويةولاهفيها،وأبلىأحدأوشهدبدر،يومأسلم،كثيرة

وقيل:،ثلاث:وقيل،اثنتينسنةعثمانخلافةفيمات،كثيرةوفضائله،الخطاب

.(134-3/034)التهذيبتهذيب،(748-4/747)الإصابة:انظر.وثلاثينأربع
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"سواءكنهارهاليلهاالبيضاءمثل

فيلمإق"!حوو:الثهرسولقال:قالسقغظعمرو)2(بناللهعبدوعن

شروينذرهملهم،يعلمهماخيرعلىأمتهيدلأنعليهحقاكانإلاقبلينبي

.(3)مسلمأخرجه"لهميعلمهما

كله:الدينفيحجةالهممنة-6

منمنهيأتيماوباتباعسبحانهمفإليناأننرلماباتباعتعالىالثهأمزنا

يوجبسبحانهوآياتهكتبهباتباعوالأمر،ورسلهأنبيائهطريقعنالهدى

فيجب،للقرآنمبينفالرسولمطلقأ،الرسولبهابعثالتيالسنةباتباعالأمر

بطاعتهسبحانهأمروقدكله،الدينفيالكريمالقرآناتباعيجبكمااتباعه

بذلكالأمروجاء،مواطنفيرسولهبطاعةالأمروأفردمطلقآ،رسولهوطاعة

بينشجرماكلفيالرسولتحكيمسبحانهوأوجبموضعأ،أربعيننحوفي

بسنتهبالرضاوألزمهم،وفروعهدينهمأصولفيودنياهمدينهمأمرفيالناس

وحكمهسنتهمنشيءأيمنحرجأأنفسهمفييجدوالاوأنوأمرهوحكمه

تخريجه.تقدم(1)

أبيهقبلأسلممحمد،أبو،السهميالقرشي،وائلبنالعاصبنعمروبناللهعبد(2)

العبادلةوأحد،الصحابةمنالمكثرينأحديعد،العلمغزيرالعبادةفيمجتهدأوكان

الإصابةانظر:.الراجحعلى-بالطائف-الأصحعلى-وستينثلاثسنةتوفيالفقهاء،

.(9934)التقريب،(394-2/393)التهذيبتهذيب،(4/921-941)

.(1844)رقم(1473-3/1472)مسلمصحيح(3)
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حم!نمنقضفيالسنةأهلحس!نم*ول:الفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

تسليمأ)1(.وش!قموا

ؤرخةؤممدىييةآختقفوأالدىقضلئتسإلأآليهتتغقتثآترنآؤمآ!:تعالىقال

غييئنو!ققيضبهت!رسملمتك!تتخيلمقاصادتمتتني!:نهسبحالوقا416:النحلأ(يؤيمنوئاقؤ2

عنهأو1شتكبزوأئايخن!اكذبوأوآلذليئ!مجزلؤنممئمولاغليينءثقلآؤآضلحآتقئقمنةاتئ

آلتةآطفوأفل!:سبحانهوقال،136-35:الأعراف1(ييهاخيدونفئمآلئاتمضخثأؤثبهك

لاورئكقلآ!:نهسبحالوقا،132:نعمراآلا!آفبهعيرينيجمتلاآلتةقإنتؤلؤأوآلرشوهـقإن

مخخاقضخئتخرخاآنفييمهغمحدوأفىلاثتم!هضشتحرييمايخكموكحتئيؤعنوئ

.16النساء:ه9(ويص!ئموألهت!ئييما

مماأمريمنالأمريأتيهأريكتهعلىمتكئاأحدكمألفينلا":ور!ضك!وقال

،(2)"اتبعناهاللهكتابفيوجدناماندريلافيقولعفنهيتأوبهأمرت

(1)

(2)

الصواعق،(84-19/76)(363/13)(38-37/7)الفتاوىمجموعانظر:

.(1521-4/0521)المرسلة

،(6362)رقم(143)صوالترمذي،(5064)رقم(405-305)صداودأبوأخرجه

الألبانيوصححه،!رافعأبيحديثمن(13)رقم(17-1/16)ماجهوابن

عن-المذكورةالمواضعفي-وأخرجوا.(2/4012)الصغيرالجامعصحيحفي

يحدثأريكفعلىمتكئأالرجليوشك"مرفوعآ:!همعديكرببنالمقدام

حلالمنفيهوجدنافما!ت.اللهكتابوبينكمبيتا:فيقولحديثيمنبحديث

ألا":ماجهوابنالترمذيزاد."استحرمناهحراممنفيهوجدناومااستحللناه،

الجامعصحيحفيالألبانيوصححه."اللهحرممامثلوو!ت!اللهرسولحرمما!ان

.(2/1360)الصغير
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نقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)"بسنتي"فعليكم:وقال

عنأخبرأحداالتابعينمنولاالصحابةمنأعلمولادا:الشافعيوقال

ذلك(2)وصنع،...سنةذلكوأثبتإليهوانتهىخبرهقبلإلاور!لك!اللهرسول

يحمدسنةويجعلهاالأخباريثبتكلهملقيناهموالذينالتابعينبعدالذين

مفارقعندناكانالمذهبهذافارقفمنخالفها،منويعابتبعهامن

أهلمنوكان،اليومإلىبعدهمالعلموأهل!راللهرسولأصحابسبيل

.(3)"الجهالة

بهجاءبماالإقرارالخلقعلى"يجب:تيميةابنالإسلامشيخوقال

الخلقعلىوجبالمعلومةالسنةأوالعزيزالقرآنبهجاءفما،!النبي

حتىمؤمناالرجليكونفلا،بالتفصيلالعلمعندوتفصيلاجملةبهالإقرار

محمداوأنالثهإلاإلهلاأنشهادةتحقيقوهو!النبيبهجاءبمايقر

وهو،...الإسلامدينمنبالاضطرارمعلومفهذاوبالجملة،...اللهرسول

.(4)"والسنةالقرآنمنبهجاءماوهو!ك!نح!ه،النبيبهجاءبماالإقرار

تخريجه.تقدم(1)

أثبت.ماالصوابولعل)وضع(الأصلفي(2)

الكتابوهذا.(35-34)رعبالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاحفيالسيوطيعنهنقله(3)

.البابهذافيوأنفعهاالكتبأجمعمنحجمهصغرعل

.(5/451)الفتاوىمجموع(4)
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االماصه!لةلالمصادرةعدملاو"ءاوه؟ا.أهلاستدلال
جص!ممدمصلهطالسطاهلجم!مم*ول.المصل

الأمحاأبتشريعواستقلالهاالمطهرةالسنةحجيةثبوتإن":الشوكانيوقال

.(1)"الإسلامدينفيلهحظلامنإلاذلكفييخالفولا،دينيةضرورة

حق:كله!ووالنبىعنثبتما-7

موافئوهوبعضا،بعضهيمدقحقكله...وو!النبيعنجاءمالا

لاالصحيحةوالقصودالصريحةالعقولمنفيهمجعلوما،الخلائقلفطرة

النفلولاالمستقيمةالفطرةولاالصحيحالقصدولاالصريحالعقليخالف

!رو.اللهرسولعنالثابتالصحيح

بللأمامففهمأوالنقولمنبباطلصدقمنتعارضهايظن!انما

الكشوفاتمنأوالجهليات،منوهوالعقلياتمنظفشيئااعتقدأو،عليه

عارفي!الا،صحيحلمنقولمعارضاذلككانإن،الكسوفاتمنوهو

ويكوذكذدا!النبيعنمنقولايظنهماالصحيحالكشفأوالصريحبالعقل

.(2)"عليهدالايكونولاشيءعلدالالفظايظنهماأو،عليه

الهممنة:عنأعرضلمنالثصديدالوعيد-8

إليهاثمانيحتكملمأوضبهايرلمأوعنهاأعرضأوالسنةيتبعلممنكل

فهو،سبحانهمنهالعظيمةوالعقوباتالأكيدوالتهديدالشديدللوعيدمعرضآ

والعذاب،الحقعنالمبينوالضلالوالفتنةعنه،الإيمانلنفيمعزض:

.(69)صالفحولإرشاد(1)

.(6/580)الفتاوىمجموع(2)
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نقضفيالهمهمنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

بذلكوهومف،!كل!ىالنبيوبراءة،أعمالهوبطلان،والآخرةالدنيافيالأليم

.النفاقبحقيقةمتصف

مجدوألاثتم!صلتتحرميمايخكموكلايؤمنوئحتئوربلثقلآ!:تعالىقال

آئي؟ءعنيفونمخاآثديمنققخذر!،!56:الناء9(لهت!تييقاأومت!صميوقضحتتمخخاحرخاآنفيي!هتمفئ

آدتهقضئىإذامومنهولازم،ؤمي!وماكان،163:رونلاأ(ز!آعذابأؤيصيتهتمفتتهتصيبهتمن

،136:حزابلأا9(انيبقألت!ضل!ضذققرمتوممروآلتةيغع!ؤمنآتنهتممنآلجترةقميكونآن!!ضآوريحمولهء

لديمتآلى!ترآلتم!،!33:محمد9(آضنكؤنجظلوأؤلالزسمولآوآلهيعوأأدتةآطيعوأتؤأاةلدينآتآيها!

أيس(لالعولهئؤقذآلىإتتظكمؤأآنونلهريدقتيكيمنأنننذإثيتهوقآأنننلميمآضنوأاةآتهغتليلمحمون

آدتهرأنزلمآلت!لؤأتعاقئمييلاؤإبز!بييدا!نلأيفحقهتمآننطت!شلآؤيرلهدءبويكفروأآن

.!16-06:النساءأ(ا3عنئطدويضصذودتآلمتفقينزآيتتآلرلمموليوإلى

.(1)"منيفليسسنتيعنرغبهمن"!وو:وقال

رح!!!!اكع

تخريجه.تقدم(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج:ي!ولا!فصل

اال!صهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الأولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهاالسنةمنزلة

وأحسنوأفضلها،الكتبأشرفهوالكريمالقرآنأنفيمسلميرتابلا

وأعظمه.الكلاموخير،وأصدقهالحديث

أنزلوهولا،قدرهحقاللهكتابيقدروالموالبدعةالأهواءأهلكانوإذا

نأفيشكفلا؟(1)وحجةوبرهانآونورأهدىجعلوهولا،بهاللائقةالمنزلة

أقليكنلمإن-الكريمالقرآنمنموقفهممثلسيكونالسنةمنموقفهم

الآتية:النقاطخلالمنيتضحوذلك،-واحترامأوتوقيرأتقديرآ

:اس!ضعبأو"طهـساإنكارالههمنة-1

،والهدىالحقعنوالبدعةالأهواءأهلمنكثيرةطوائفانحرفت

:-ذلكفيبينهمتفاولمحبعلى-والإنكاربالرد!هالنبيسنةعلىفتطاولوا

حديثآمنهايقبلفلموتفصيلأ،جملةمطلقآ،السنةأنكرمنفمنهم-أ

إليها،الحاجةوعدمعنهاالاستغناءوادعىأصلأ،الدينمنجعلهاولاواحدآ،

.وحدهالكريمالقرآنعلىهوإنماالدينفيالاعتمادأنزاعمآ

بل!ه،محمدلنبيهاللهمنوحيآالسنةتكونأنأنكرمنومنهم-ب

منالسنةوجعل،سبحانهاللهعنبشيءجاء!كضووالنبييكونأنأنكرربما

حياتهم.فيالناسأمورلإصلاحفكرهونتاج!همحمدإبداع

.(179)ررعبيانهسبقكما(1)
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

جاءمادون،الكريمالقرآنوافقماإلاالسنةمنيقبللامنومنهم-ج

.القرآنلظاهرمخالفأ-زعمهفي-رآهأووبيانتفصيلزيادةأومستقلبأمير

صحابهطريقمنجاءهماإلاالسنةمنيقبللابأنهصرخمنومنهم-د

موافقأكانماأو،وطائفتهشيوخهأسانيدطريقمنأو،ويعتنهمهويحذدهم

.(1)القبولوعدموالطعنوالإنكارالرذمصيرهكانلاوإ،وهواهوعقلهلأصوله

نفسهعندمنابتدعهاشروطأالحديثأسانيدفييشترطمنومنهمهـ-

لقبولولبعضهمفاشترطيشاء،ما-قضفعلى-ويقبليشاءماالسنةمنليرذ

منواحدمنهميكونأنبشرطنفسأعشرينعنرواتهعدديقللاأنالخبر

عنجمعيرويهمتواترأيكونأنالحديثلقبولمعظمهمواشترط،الجنةأهل

،الكذبعلىتوافقهمأوتواطؤهميستحيلبحيثالإسنادطبقاتجميعفيجمع

عليجمعونفإنهمالمتواترشروطفيهتتوفرفلمآحادأالحديثكانلووأما

وأنالظنإلايفيدلاأنهبزعمالاعتقاد،أبوابفيبهالاحتجاجوعدمرذه

باليقينات)2(.إلافيهاالأخذيجوزلاالعقائد

الهمصنة:معانيتحربف-2

الشراكومختلفالكؤودالعقباتشتىللسنةوالبدعةالأهواءأهليضع

،(422-2/184)المرسلةالصواعق،(337-21/336)الفتاوىمجموعانظر:(1)

شبهات،مزروعةمحمدمحمود:الدكتورللأستاذالنبويةالسنةحولالقرآنيينشبهات

محمود.معلمعثمانللدكتور:القرآنيين

مختصر،(023-2/228)المحجةبيانفيالحجة،(2/136)الحنابلةطبقاتانظر:(2)

.(05-ه2/994،405)المرسلةالصواعق
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفعط

لأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

جهةمنالقبولختزفيمذهبهمخلافعلشيءمنهايبقىلاحتىوالمصائد

الشراكتلكوخطىالعقباتتلكتجاوزشيءالسنةمنبقيإذاثمالإسناد،

علىالسنةألفاظفيحملون،ومعناهمتنهلإبطالالتحريفبقغولقابلوه

يؤيدهالاالتيالبعيدةوالمعانيالمستهجنةوالتأويلاتالمنكرةالتحريفات

.(1)لقعولالغةولاسنةولاكتاب

وكبرا!كممهمايخ!سمعقولوتقديموقواعدهمأصهول!سمتحكيم-3

الهمصنة:على

وقواعدأصولألنفسهااتخذتوالبدعةالأهواءأهلطوائفمنطائفةكل

الأقوالمنإليهذهبتماوجعلت،والهدىالحقعنبهاوخرجتابتدعتها

،والضلالالحقبينبهيفرقالذيوالميزانالمعيارهووالقواعدوالآراء

ورؤوسهممشايخهمجعلواأنهمكما،والأعمالوالأقوالالعقائدبهوتوزن

خيرسنةعلىوآراءهمفهومهموحكموا،اللهإلىوالهداةالسبيلمنارهم

.(2)!+الخلق

الهمنة:تعلمعنلاعراض-4

السنة،عليعتمدونلاوالبدعةالأهواءأهلمنكثيرةطوائفكانتلما

القيمابنالإمامفيهأسهبفقد،المرسلةالصواعقمنكاملأالأولالمجلد:يراجع(1)

وكفى.فشفىالأمربهذايتعلقمابيانفي

المستقيمالصراطاقتضاء،(13-1/01)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحانظر:(2)

(991-4/971)(343،634،347-3/342)الفتاوىمجموع،(1/75-73)

(233-1/235)المرسلةالصواعق،(11/13-15،55،92،431-430)

.(181-ه3/1821)
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انعصلبدعةأهلال!ع!نةا!طأالأسمتدلالمن!كجمن!كلج

ابتدعوهاالتيأصولهمالدينفيعمدتهموانما،والعلمالهدىمنهايتلقونولا

الإعراضذلكأورثهمابتدعوها؟التيوأهواؤهماخترعوهاالتيوآراؤهم

الناسأجهلمنوالبدعةالأهواءفأهل،ودرايةروايةوتففهآ،تعفمآالسنةعن

الجهلبهيصلمنفمنهمومعانيها،وألفاظهاومتونهاأسانيدها!والنبيبسنة

ذكرتربمابل،الكريمالقرآنوبينبينهاالتفريقعلىقدرتهعدمإلىبالسنة

يعرفلامنومنهم،!الحديثبصحةن!تملا:فقالالكريمالقرآنمنآيةله

لامهر!كأو،بالسماعإلا-الصحيحانومنها-المشهورةالسنةدواوين

الصحيحبينيمتزوالمربمابل،والموضوعالصحيحالحديثبينيفزق

منأنهمعحديثصحةفيالتشكيكإلىالأمربهميصلوقد،والضعيف

.(1)قاطبةالعلمأهلعندبصحتهاالمقطوعالأحاديث

:اس!س!جوريغعلىبالهمصنة*ستدلال-5

علىواعتمادهمعنهاوإعراضهمبالسنةلجهلهم-والبدعةالأهواءأهل

فاحشةأخطاءفيويقعونالعظيمةالمخالفاتيرتكبون-وآرائهمأهوائهم

بحديثيستدلواأنفإما:فمنهم،آرائهممنرأيعلىبالسنةيستدلونحين

ليسبمايستدلواأو،معناهعنالحديثيحرفواأو!اما،موضوعأوضعيف

نإ-التاليالمطلبفيبيانهسيأتيمماذلكغيرإلىشاهد...ولاحجةفيه

.-للهاءشا

شرح،(79)صالحديثأصحابشرف،(4)عالحديثعلوممعرفةانظر:(1)

والسبعينالثنتينالفردتىمذاهبذكر،(13-1/12)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصول

(44ه-17/444)(353/13)(96-72،96-4/71)الفتاوىمجموع،(21)ص

.(071-501)صالشامخالعلم،(27/479)

http://www.al-maktabeh.com



من!كلجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:لأولالفعط

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

النبويةحاديتبالأوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

والموضوعةالضعيفةبالأحاديتالاستدلإل

،والاختراعالابتداععنونهانا،وسنتهحوومحمدنبيهائباععليناالثهأوجب

فيجب،(والسنةالكتاب:)أيوالرسولالثهإلىبالرجوعالتنازععندوأمزنا

بأخلاقهفيتخلقالدينأبوابكلفي!صاللهرسولبسنةيعملأنأحدكلعلى

معالموسائروالآدابوالأحكامالاعتقادفيوتقريرهوأفعالهبأقوالهويقتدي

الثابتةالصحيحةالأحاديثهيبهاوالعملباتباعهاأيمرناالتيوالسنة،الإسلام

رذوها.ولاينكروهاولمونقلوهاالعلمأهلقبلهاالتيالثقاتالعدولبنقل

السنةمنليسفإنهوالموضوعةالضعيفةالأحاديثمنيضخلمماوأما

قالهى!ك!النبيبأنويحكمالسنةإلىذلكب!نيكيفإذباتباعها،أمرناالتي

الشريعةفييعتمدأنيجوزلابل،؟فعلهأوقالهأنهيثبتلم!هوهوفعلهأو

ولابها،يقالأنولا،حسنةولاصحيحةليستالتيالضعيفةالأحاديثعلى

!هإليهنسبتهامجرديجوزلاأنهكمابها،يستدلأنولافيها،بمايعتقدأن

الضعيفةالأحاديثحالهوهذاكان!اذا،ضعيفةأنهافيهيتئقوجهعلىإلا

الأحاديثشرهيالتي!هعليهالمكذوبةالموضوعةبالأحاديثفكيف

يأفيذكرهامجرديجوزلاأنهعلىالإسلامعلماءأجمعفقد،؟الضعيفة
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:ا!ولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

كذبهاعلالتنبيهسبيلعلىإلا-بهاالاستدلالأوروايتهاعنفضلأ-معنى

منها.والتحذيروضعهاوبيان

كله،والخيروالكفايةالغئيةالسنةمن!هعنهثبتفيماأنفيريبولا

علالدينمعرفةتتوقفولا،والموضوعالفعيفمنلغيرهحاجةفلا

عليه.الوقوف

عموما)1(.الإسلاملأهلعظيمأصلهوبل،السنةأهلمسلكهووهذا

لأحاديثباالاستدلالعنمنهمكثيرفأعرض:والبدعةالأهواءأهلوأما

يذعونهماعلىينضواحدأحديثأولوفيهايجدوالملأنهم،المقبولةالصحيحة

من!"نبيهسنةفيجعلاللهأنوذلك،والبدعةالهوىمنإليهويذهبون

والهدىوالكذبوالصدقوالباطلالحقبينبهالثهيفزقماوالبيانالهدى

علىالنصقفيهالذيوالموضوعوالواهيوالضعيفبالغثواستدلوا،والهوى

الاستدلالمنومصئفاتهمأقوالهمفامتلأت،والضلالالباطلمنيريدونهما

الحديثمظانمنمصئفاتهمصارتحتى،الحديثمنالمردودالنوعبهذا

المردود)2(.

،(06-1/59)الأحكامخلاصة،(98)صالحديثعلوم،(47)صالتأويلذمانظر:(1)

،(1/232)المقنع،(67)عالنبوات،(16/432)(3/380)الفتاوىمجموع

.(26/083)بازابنفتاوىمجموع،(6)عالموضوعاتتذكرة

،(47)صالتأويلذم،(99)عالجهميةعلالرد،(8/1)مسلمصحيحانظر:(2)

النكت،(1/239)المقغع،(4/43)الصحيحالجواب،(98)صالحديثعلوم

.(1/251)المحرقةالصواعق،(084-2/838)الصلاحابنكتابعل

http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

والسنةالكريمالكتابعليهدذقدوالبدعةالأهواءلأهلالمسلكوهذا

والأئمة.السلفعليهونص!،الشريفة

ؤتقذآلأنفصىتقؤىؤقاآلطنإلأتتعو!إن!:تعالىاللهيقول:الكتابففي

خالفمنوكل":تيميةابنالإسلامشيخقال،123:النجمأ(آفذئزيهممنجآءممم

قالهمايعتقدممنكانفإن؟الأنفستهوىوماالظنعنيخرجلاالرسول

شيئا،الحقمنيغنيلاالذيالظنغايتهكانبهايستدلحجةفيهوله

أنهاعتقدواإليهمألقيخطابأو،كاذبنقلأوفاسد،بقياسكاحتجاجهم

السنةيخالفمنعمدةهيالثلاثةوهذه،الشيطانإلقاءمنوكانالفهمن

تكونأنفإماسمعيةبحججالمبطلتمسك!انودليلا...،حجةيراهبما

إمافالمنع،البالولأهلبهااحتجماعلىدالةغيرتكونأو،الرسولعلىكذئا

.(1)"ذكرماعلىودلالتهالمتنفي!اماالإسنادفي

لممايحدثونكمأنالس!أمتيآخرفيسيكون"!ر:النبييقول:السنةوفي

الزمانآخرفييكون":روايةوفي"وإياهمفإياكم،آباؤكمولاأنغتسمعوا

فإياكمآباؤكمولاأنتمتسمعوالمبماالأحاديثمنيأتونكمكذابوندجالون

منببدعيأتونكم":لفظوفي،(2)"يفتنونكمولايفلونكملا،وإياهم

يتحدثونالذينوالبدعالأهواءأهل:الحديثيشملهوممن،(3)"الحديث

.(78-13/67)الفتاوىمجموع(1)

.(1/8)صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه(2)

.(68،74)ععنهاوالنهيالباعفيوضاحابنأخرجه(3)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)زائغةفاسدةواعتقاداتمبتدعةباطلةأحكامأويبتدعونالكاذبةبالأحاديث

الذيفيهوأفقرهمالحديثمنالناسآفقشإن:فقلت":الدارميقال

تلكفيالمشهورةالصحيحةالأحاديثتلكبهيدفعماالحديثمنيجدلا

علؤينكرمنبهيستدلضعي!حديمثإلىأيشيرالحديثهذاإلاالأبواب

لأنهم،أشبههوماهذاإلىالضرورةألجأتهمإذدتهفالحمد،...أخلقهعلالثه

أيسواحينولكنبهذا،لابهلاحتجوادعواهمفيمنصوصأحديثأوجدوالو

.(2)"الحديثبهذاتعلقواطلبهوأعياهمذلكمن

لاأنفسهمقبلمنيؤتونالنالع!.لكن..":تيميةابنالإسلامشيخوقال

حقالأنبياءقالتهالذيالقوليتدبروالمكونهممنإما:تعالىالثهأنبياءقبلمن

يقولوهلمماالأنبياءإلىنسبتهمجهةمنوإما،...ويفهموهيفقهوهحتىالتدبر

.(3)"عليهمكدبتأقواليمن

سبقمامنها،لأسبابالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلك!انما

وأن،وروايةودرايةومعرفةحفظآالحديثمنمنهمكثييرإفلاس:منذكره

فيهاوليس،البدعة!نعليههمماخلافعلىتنصقالصحيحةالأحاديث

الصحيحينحديثمنالمشكلكشف،(328/1)المحجةبيانفيالحجةانظر:(1)

دحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة،(4/132)القديرفيض،(1/4401)

.(528)ص

.(99)صالجهميةعلالرد(2)

.(44-43/4)الصحيحالجواب(3)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الحديثفيفوجدوا،المبتدعومذهبهمقولهمعلىينضواحدآحديثأولو

به.واستدلوافتتتعوهبغتتهموالموضوعالفمعيف

بعف:دونبعضهمفيتوتجدقدوهي،-أيضأ-الأسبابومن

عنه.الناسوتنفيرالدينوإفسادوالإلحادالزندقة-1

لهم-المخالفينعامةفيربمابل-والحديثالسنةأهلفيالطعن-2

منها.برآءوهممذهبهمإلىينسبونهاالتيالموضوعاتباختلاق

الحديثائباعأوالحديثبوضعوالتدئنالأجروطلبالاحتساب-3

المبتدعللديننصرةذلكفيأنبدعوى،الفاسدةمذاهبهميوافقفيماالضعيف

له.وتقويةعليههمالذي

عليه.والاحتجاجنصرتهوإرادةالباطلمنعليههملماالتعصب-4

عندهمأنبدعوى،عنهمالسيءالظن!ابعادلأنفسهمالعذرطلب-5

ومذاهبهم.أقوالهمعلىيدذالحديثمنمستندآ

الضعيفةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالفيالعخبيورثومما

:أمرانوالموضوعة

الصعبركبواالمقبولةالصحيحةالأحاديثلهمذيمرتإذاأنهمأولهما:

بدعوىومرةمتونها،فيوتارةأسانيدهافيتارةفيها،والطعنلرذهاوالذلول

علمآتفيدلالفظيةأدلةأنهابدعوىوأخرىاليقينتفيدلاآحادأخبارأنها

ذلكمقابلوفي،-متواترةكانتوإنحتى-حقيقتهابهايقضدلاومجازات

قدوالبهتانالوضعواضحةالبطلانمتيقنةمكذوبةباطلةبأحاديثيستدلون

هذهكونمعهذا،مختلقموضوعكذبأنهاعلىوالأثرالحديثأهلأجمع
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نقضفيالعهمنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الآحاد،مراتبأدنىهيالتيالضعيفةالأحاديثدرجةإلىتصللاالأحاديث

.!الصريحالتناقضهذافتأمل

الموضوعةأوالضعيفةبالأحاديثاستدلالهممعيجمعونأنهموثانيهما:

علىصراحةتدللاقدالأحاديثتلكأنوهييميلة(،وسوء)حشفأأخرىسيئة

،!يريدونماإلىمعانيهايحرفواحمىأعناقهاويلوونفيتأولونهاومرادهمبدعتهم

.(1)!والمدلولالدليلأووالمتنالسندفيالباطلالاستدلالبينفيجمعون

لهوالموضوعةالضعيفةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلواستدلال

منها:صور،

علىفرقتهمعلىالثناءفيهاموضوعةأوضعيفةبأحاديثالاستدلال-1

بالاسم.لهاالتعيينسبيل

تقريرعلىالتنصيصفيهاموضوعةأوضعيفةبأحاديثالاستدلال-2

الحق.هيوأنهاإليهاويذهبونبهايقولونالتيوعقائدهمأقوالهم

سبيلعلىمخالفيهمذمفيهاموضوعةأوضعيفةبأحاديثالاستدلال-3

بالاسم.لهمالتعيين

بطلانعلىالتنصيصفيهاموضوعةأوضعيفةبأحاديثالاستدلال-4

إليها.ويذهبونبهايقولونالتيوعقائدهملهمالمخالفينأقوال

الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصار،(99)صالجهميةعلىالردانظر:(1)

،(239-1/238)المقنع،(98)صالحديثعلوم،(47)صالتأويلذم،(3/698)

.(1/521)المحرقةالصواعق،(285-2/283)الصلاحابنكتابعلىالنكت
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نميول:الفعهل

*صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بها.للاستدلالموضوعةأوضعيفةأحاديثمنموجودهوماتتئع-5

بها.يستدلونموضوعةأحاديثاختلاق-6

والموضوعة:الضعيفةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

الحق:هوعليههمماأنعلىالمعتزلةاستدلال-1

وسبعيناثنتينعلىإسرائيلبنوافترقت":لهأصللاالذيبالحديث.

.(1)"المعتزلةالفئةوأتقاهاأترها؟فرقةوسبعينثلاثعلىأمتيوستفمرق،لهزقة

المتكلمعيسىبنشدادبنمحمدرواهالذيالموضوعوبالإسناد.

أناماأخذت:قال،العلافالهذيلأبوحدثنا!:قال،بزرقانالملقبالمعتزلي

واصلعنأخذهأنهوأخبرني،الطويلعثمانعنوالتوحيدالعدلمنعليه

وأخبره،أبيهمنوأخذه،الحنفيةبنمحمدبنالثهعبدعنوأخذهعطاء،ابن

نزلجبريلأنوأخبره،!خماللهرسولعنأخذهوأنه،عليأبيهعنأخذهأنه

.(2)"تعالىاللهعنسه

وطبقاتالاعتزالفضل:كتابهفي-المعتزلةشيخ-الهمذانيعبدالجبارالقاضيذكره(1)

باختلاقه.مشيرمتنهوسياقومتنأ،سندأالنكارةشديدوهو.(661-651)صالمعتزلة

.(261-1/411)الأممافتراقحديثفيالعقديةالمباحث:انظر

."بهمتهمفهو؟زرقانعنجماعة"رواه:وقال،(13/941)السيرفيالذهبيذكره(2)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:الموضوعبالحديثينقصولايزيدلاالإيمانأنعلالمرجئةاستدلال-2

.(1)"كفرونقصانهكفر،وزيادته،الرواسيكالجبالالقلبفيمثتتالإيمان"

:الموضوعبالحديثلأفعالهمخالقونالعبادأنعلىالقدريةاستدلال-3

منفالسعيدواحد،صعيدفيوالآخرينالأولينالثهجمعالقيامةيومكانإذا"

ذنبهمنربهبزأمنألا:العرشتحتمنمنادفيناديموضعأ،لقدمهؤتجد

.(2)"الجنةفليدخل

نإ":الموضوعبالحديثالقرآنبخلقالقولعلىالجهميةاستدلال-4

.(3)"منهانفسهخلقثمفعرقتفأجراهاالفرسخلقالثه

وتقسيمهاالخرقوتمزيقالوخدمشروعيةعلىالصوفيةاستدلال-5

!وو:النبيعندأنشدأعرابيآأن:الموضوعبالحديث

(1)

(2)

(3)

المجروحين."...سلمةبنحمادعلىالبلخيمطيعأبووضعهشيءوهذا":حبانابنقال

والتعديلالجرح."مرجئأوكانبلخ،قاضيكان":الرازيحاتمأبووقال،(2/27)

(3/121).

وكانحسن،بنجعفربوضعهوالمضهم،موضوعحديثهذا":الجوزيابنقال

هذا":الذهبيوقال.(1/272)الموضوعاتلما.مذهبهعلىالحديثفوضمعقدريا

.(1/404)الاعتدالميزان."بهالقدريةيحتجمنكر،

منكونهمع-فهذا":وقال(579-3/577)الاعتدالميزانفيالذهبيأورده

مذهبلنصرةأالثلجيبنشجاعبنمحمد:ايعنيوضعهمنهو-الكذبأبين

منلشيءاسم-سبحانه-نفسهأنعلىبهالاحتجاجمعرضفيليذكروه؟الجهمية

كبيت،وتشريفملكإضافة"القبيلهذامنإليهكلامهإضافةفكذلك؟مخلوقاته

."بالأولىفكلامهملكإضافةتعالىنفسهكانإذا:يقولونثم،اللهوناقةالله
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لو!لااالفصط

الأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

راقيولالهاطبيبفلاكبديالهوىحيةلسعتقد

وترياقيرقيتيفعندهبهشغفتالذيالحبيبالا

عنرداؤهسقطحتى!صالأصحابوتواجد!رواللهرسولفتواجد

ما:سفيانأبيبنمعاويةفقال،مكانهإلىواحدكلأوىفرغوافلما!كبه،

عنديهتزلممنبكريمليس،إمعاويةياقة:فقال،!اللهرسوليالعبكمأحسن

.(1)قطعةبأربعمائةحضرمناللهرسولرداءاقتسمثم.الحبيبذكرسماع

الأحاديثمنبعددالمخلوقينبذواتالتوسليجيزمناستدلال-6

ومنها:،والموضوعةوالواهيةالضعيفة

القرآنأتعلمإنني:فقال!ووالنبيأتىأنه،!الصديقبكرأبيعن.

نبيكبمحمدأسألكإنياللهم:قل":ه!ك!اللهرسوللهفقالمني،ويتفلت

الزمانأهلوجديشاكل!اللهرسولعننقلشيئأوجدناوما":السهرورديقال(1)

الزمانوأهلللصوفيةحجةمنأحسفوماهذا،إلاوهيئتهمواجتماعهموسماعهم

المعارفعوارف."أعلمواللهصح،إنوقسمتهاالخرقوتمزيقهمسماعهمفي

المقدسيالرحمنعبدالإمامأفتىفيهاستفتاءعلىوقفتوقد":الفتنيوقال.(2/36)

تكلموالكنهمحافظاكانوإنطاهربنمحمدلأن،صحيحغيرالحديثهذابأن

حكاياتالدينأئمةعنفيهروىالتصوفصفةفيكتابوله،الإباحةإلىونسبوهفيه

متنألفاظوكذلك،بالمولدينيليق!انماالعربشعريناسبلاهذاأنمع،باطلة

بأحوالهميليقلامعناهوكذلك،أصحابهبكلامولا"خنووالنبيبكلاميليقلاالحديث

بأنهفيهالنوويوأفتى.بهميليقلاقطعةأربعمائةتمزيقوكذلكوالاجتهاد،الجدمن

.(981)صالموضوعاتتذكرة."بحالهعالمارواهمنويعزرروايتهيحللاباطل
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

موسىوبتوارةوكلمتكروحكوعيسىتجتكوبموسىخليلكوبإبراهيم

."..قضيتهوقضاءأوحيفوحيوبكلمحمدوفرقانداودوزبورعيسىوانجيل

محمدبحقأسألك،ربيا:قالالخطيئةآدماقترفلما":وحديث.

بيدكخلقتنيلمالأنك:قالمحمدأ؟.عرفتوكيف:قاللي.غفرتلما

إلهلا!مكتوبأ:العرشقوائمعلىفرأيترأسيرفعتروحكمنفنونفخت

الخلقأحبإلااسمكإلىتضفلمأنكفعلمت،"الثهرسولمحمداللهإلا

.(1)ادخلقتكمامحمدولولاآدم،ياصدقت:قال.إليك

!ح!!!!اكع

وأحكامهأنواعهالتوسل،(132-421)صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة:انظر(1)

.(09-71)ص
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نميول:الفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الصانيالمسلك

بالمتشابهالاستدلال

كلهبكتابهيؤمنونالذينالعلمفيالراسخينمسلكسبحانهالثهامتدح

يسلكهالذيالمسلكوهذا،المحكمإلىالمتشابهويرذون،ومتشابههمحكمه

المحكمفيأيفأيسلكونهاللهكتابفيوالمتشابهالمحكمفيالراسخون

علىوتعالىتباركاللهمنوحيالجميعلأن!ر؟رسولهسنةفيوالمتشابه

ويبئنه،ويوافقهبعضأبعضهويصدق؟وصدقحقكلهاللهووخي!ر،رسوله

ولافيهاختلافولالزومأ،ولاتضمنأولامطابقةلاالبتةباطلفيهوليس

تناقف.ولاتضاربولاتعارض

!ك!ن!ه.اللهرسولسنةفيوالمتشابهالمحكمفيالسنةأهلمسلكهووهذا

سنةفيوالمتشابهالمحكمفيمسلكهمفإن:والبدعةالأهواءأهلوأما

أنهموهو:الثه،كتابفييسلكونهالذينفسهالمسلكهو!ىاللهرسول

لباطلهمدافعفهوفيهلهمنصيبلالأنهمبه،يعملونولاالمحكمتذعون

إلىيحزفوهأنيمكنهمالذيالمتشابهطلبعلىويحرصون،عليهموحجة

عليها.وينزلوهالفاسدةمقاصدهم

على-والأثروالسنةالكتابمن-الأدلةذكرسابتيموضعفيتقدموقد

ذلكأسبابوبيان،اللهكتابفيالمتشابهاتباغوالبدعةالأهواءأهلسلوفي

ذلكوالبدعةالأهواءأهلسلوفيعلىالمطابقةتمامينطبقكلهوذلك،وضؤره
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)انهإعادتهعنذلكفأغنى!ص،اللهرسولسنةفينفسهالمسلك

المتشابهإلىالناسدعواوشيعتهالجهموكذلك":روأحمدالإمامقال

.(2)"كثيرابشرابكلامهموأضلوافضلواوالحديثالقرآنمن

والرافضةكالخوارج-البدعوأهل":تيميةابنالإسلامشيخوقال

المحكموتذعون،معناهعليهمتشابهمايتبعون-والقدريةوالجهمية

وأضعيفبعضهابأحاديثالتمسكوعمدتهم،...اللهبينهالذيالمنصوعى

الذينالبدعأهلوهكذا،...المطلوبعلىيدللامتشابهوبعضها،مكذوب

يقولحتىدتهأندادأأصحابهاويجعلونإليهاويحجونالقبورأهلتذعون

أحاديثإماعمدتهم،...اللهبيتإلىالحجمنأفضلإليهاالحجإن:بعضهم

المحكمالمنصوصالصحيحؤيذعون،...متشابهةمجملةألفاظ!اما،مكذوبة

التي-عليهوسلامهاللهصلوات-الأنبياءخاتمعنالأحاديثمنالثابت

.(3)"العلماءبيننزاعمعناهامنبهيستدلفيماولاسندهافيليس

بالمتشابهردهاأحدهما::السننردفيطريقانفلهم":القيمابنوقال

.(4)"دلالتهليعطلوامتشابهاالمحكمجعلهم:الثاني،السننمنأوالقرآنمن

السنة:متشابهمنباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهاستدذمانماذجومن

وتكفيرهم:!صاللهرسولصحابةفيالطعن-1

.(581)ص:راجع(1)

.(19)صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(2)

.(581-571)رعالأخنائيعلىالرد(3)

.(2/294)العالمينربعنالموقعينإعلام(4)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالفصط

اث!صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المحكمةالصريحةالصحيحةالنصوصالرافضةرذ":روالقيمابنقال

عليهموالثناءالصحابةمدحفيبالضرورةوعامتهاعالأمةخاعندا!معلومة

الأمةمحبةووجوبسيئاتهمعنوتجاوزهلهمومغفرتهعنهماللهورضاء

ترجعوالا":قولهمنبالمتشابه؟بهمواقتدائهملهمواستغفارهملهمواتجاعهم

.(2)املونحوه(1)"بعضرقاببعضكميضربكفارأجدي

:الذنوبكبائربارتكابالإسلامأهلتكفير-2

النصوعردواحينالخوارجمنإخوانهمكفعل":ونالقيمابنقال

بعقالذنوبارتكبواوإنومحبتهمالمؤمنينموالاةفيالمحكمةالصحيحة

والمصائبالماحيةوالحسناتوالاستغفارالنصوحبالتوبةالمكقرةتقع،التي

البرزخفيوبالامتحانموتهموبعدحياتهمفيلهمالمسلمينودعاءالمكفرة

وبرحمةالتوحيدوبصدقالشفاعةفيلهالثهيأذنمنوبشفاعةالقيامةموقفوفي

الأسبابهذهعجزتفإن،الذنوبأثرتمحقأسبابعشرةفهذه،الرحمينأرحم

منبالمتشابهكلهذلكفتركوامنها،يخرجونثمالناردخولمنفلابدعنها

.(3)"الوعيدنصوص

.(232)رقم(1/58)ومسلم،(121)رقم(1/56)البخاريأخرجه:عليهمتفق(1)

.(2/403)العالمينربعنالموقعينإعلام(2)

النصوصمنالمحكمردفيوالرافضةهمفاشتركوادا:(2/530)قالثم،السابق(3)

أهليقتلون،بالسيفعليهموخرجوافكقروهممنها،بالمتشابهالمؤمنينوأفعال

المحكم،علىالمتشابهتقديممنوالدينالدنياففساد،الأوثانأهلوتذعونالإيمان

."التوفيقوبالته،الهدىعلىوالهوى،الشرععلىالرأيوتقديم
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

:(الثهإلاإلهالا:قولهلمجردالشركفعلمندمتحريم-3

:يقولونأخرىشبهةوللمشركين":الوهابعبدبنمحمدالإمامقال

قوله:وكذلك.(1)"اللهإلاإلهلا:قالمنقتلأسامةعلأنكر!صالنبيإنلا

فيأخروأحاديث،(2)"اللهإلاإلهلايقولوا:حتىالناسأقاتلأنأمرت"

ولويقتلولايكفرلاقالهامنأنالجهلةهؤلاءومرادقالها.عمنالكف

.(3)الفعلمافعل

الله:إلاعليهيقدرلافيمابالمخلوقالاستغاثة-4

النبيذكرماوهو،أخرىشبهةولهم":الوهابعبدبنمحمدالإمامقال

بموسىثمبإبراهيمثمبنوحثمبآدميستغيثونالقيامةيومالناسأن":!!

فهذاقالوا:.(4)"صهالثهرسولإلىينتهواحتىيعتذرونفكلهم،بعيسىثم

.(5)"شركاليستالثهبغيرالاستغاثةأنعلىيدل

.(288)رقم(1/68)ومسلم،(1204)رقم(4/5551)البخاريأخرجه:عليهمتفق(1)

.(133)رقم(1/38)ومسلم،(52)رقم(1/17)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

.(175)ررعالشبهاتكشف(3)

رقم(1/180)ومسلم،(3162)رقم(3/1512)البخاريأخرجه:عليهمتفق(4)

(322).

.(177)عالشبهاتكشف(5)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

العالثالمسلك

يقابلهامادونالواحدةالمسألةفيالواردةبالأحاديتالاستدلإل

في-!صاللهرسولسنةفيوالبدعةالأهواءوأهلالسنةأهلمسلك

الله:كتابفيلمسلكهمامتدا؟هو-البابهذا

منها-عليهوقفواماأو-الأحاديثمنجاءماكليجمعون:السنةفأهل

ويزذونومعانيها،الأحاديثسياقاتفيوينظرون،المعئنةالمسألةفيالوارد؟

فيألفاظهابينويجمعون،عليهدذالذيالصحيحمعناهإلىمنهايث!يدحكل

يأخذونوبذلك؟فيهوتجتمعكلهاالأحاديثعليهدئتالذيالصحيحالمعنى

بعفطيأخذونأومنهشيئأيسقطونولا،-وعملأعلمأ-كلهالسنةفيجاءبما

بعضه.ويتركون

الأحاديثعلوبحثهمنظرهميقصرونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

مذهبهمتقؤي-تأويلهابعدأوبظاهرها-أنهاالعليلةبآرائهميرونالتي

تقابلهاالتيالأحاديثوأماويحتخون،نوك!متيوبهافيؤمنون،باطلهموتؤتد

نأوإمايهملوها،أنإمافإنهمقولهميخالفمماغيرهمبهااحتجالتيأو

عليه.اشتملتومامعانيهاوينكروايرذوها

الأهواءأهلسلوكعلىوالسنةالقرآنأدلةبيانمنذكرهتقدمماوجميع

وصؤرأدلةهووصؤره)1("،ذلكوأسباب،اللهآياتفيالمسلكهذاوالبدعة

محمدعبدهعلىاللهوحيوالسنةالكتاتفإن؟السنةفيإياهلسلوكهموأسباب

.(091)ص:راجع(1)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وشرعه.وديئهه!ت!

نأكلهمالأهواءأهلعلى!اللهوحرم":البخاريالثهعبدأبوقال

وأفرضأأو!ووالرسولأحكاممنحكمآبأسانيدهمأوأشياعهمعنديجدوا

جعلواكالذينلهمبداإذالحديثبأهليعتفونماإلاالمرسلينسننمنسنة

.(1)"ببعفببعفوكفروافآمنواعضينالقرآن

كلوتعلقبعضابعضهموأكفرالمسلمون...وتعادى":قتيبةابنوقال

.(2)"الحديثمنبجنسلمذهبهمنهمفريق

إذا،الضلالأهلجميعشأنوهكذا":تيميةابنالإسلامشيخوقالول

يدلمابهاحتجوامانفسفيكانأنبيائهوكلاماللهكتبمنبشيءاحتجوا

جعلفإنه،أنبياءهبهأنطقوماالمنزلةاللهكتبلعظمةوذلك،قولهمفسادعلى

كلامفييكونأنبدفلاالصدور،فيلماوشفاءللخلقوبياناهدىذلك

يفرقماوالبيانالهدىمن-أجمعينوسلامهعليهماللهصلوات-الأنبياء

قبلمنيؤتونالناسلكن،والكذبوالصدقوالباطلالحقبينبهالله

قالتهالذيالقوليتدبروالمكونهممنإما:تعالىاللهأنبياءقبلمنلاأنفسهم

الحقببعضأخذهمجهةمن!اما.ويفهموهيفقهوهحتىالتدبرحقالأنبياء

ماجهةمنبعففيضلوندونالثهأنزلهماببعضيؤمنواأنبعفمثلدون

.(3)"بهيؤمنوالم

.(76)صالعبادأفعالخلق(1)

.(3)صالحديثمخضلفتأويل(2)

.(4/43)الصحيحالجواب(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولا!فصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

تستمسك:الفرقتلكمنواحدةكللهغلوكذلك!:الشاطبيوقال

كانإنبالترجيحاعتبارهاتهجلأوإليها،سواهاماوترذالأدلةتلكببعض

ترجعالذيأصلهاأنتدعيأوالترجيحفيهايسوغالتيالظنياتمنالموضع

.(1)"يتعارضانفلاظنيلهوالمعارضقطعيإليه

المسألةفيالواردةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

:(2)يأتيمايقابلهامادونالواحدة

هل:!هاللهرسولسألث:قال!ذرأبيبحديثالاستدلال-1

.(3)"آزاهآنىنور":قال؟رئكرأيت

لااللهإنفقالوا:وغيرهموالمعتزلةالجهميةمنالرؤيةنفاةبهاستدل

.(4)الآخرةفيولاالدنيافييرى

نفسه،الحديثلهذاأخرىروايةعليهاشتملتمماذلكيقابلماوتركوا

.الآخرةفيربهميرونالمؤمنينأنمنالأخرىالأحاديثعليهاشتملتوما

.(2/552)لاعتصاما(1)

/2)الاعتصامفيوالشاطبي،(7-3)صالحديثمختلفتأويلفيقتيبةابنأورد(2)

والمرجئةوالقغدةكالخوارجالفرقمختلفصنيعمنذلكفينماذج(255-253

.()الصوفيةالفقرومفضليوالرافضةوالقدرية

.(192)رقم(1/161)مسلمأخرجه(3)

بالحديثالإباضيالخليلياستدلالوانظر:.(123)صالجهميةعلالردانظر:(4)

.(76)صالدامغالحقفي-والآخرةالدنيافيربهمالمؤمنينرؤيةإنكارعلى-
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"الجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمن":!ىبقولهالاستدلال-2

وأن،الإيمانكلهوالقولهذاأنعلىالمرجئةبعففرقبهاستدل

.(2)بحالالناريدخلولاالجنةيدخل(الثهإلاإلهالا:قالمن

تنمئ!التيالأخرىالأحاديثعليهاشتملتمماذلكيقابلماوتركوا

النار.المؤمنينبعضدخولولوعلى،الإيمانأعمالبقيةعلى

.(3)"الكتاببفاتحةإلاصلاةلادا:حىبقولهالاستدلال-3

وأنواحد،شيءبهوألفانمنابألفاطناالقرآنأنعلىالجهميةبهاستدل

مخلوقة؟وقراءتناوتلاوتناوألفاظناالمقروء؟هيوالقراءةالمتلؤهيالتلاوة

.(4)مخلوقفالقرآن

لهذاالأخرىوالألفاظالرواياتعليهاشتملتمماذلكيقابلماوتركوا

القارئقراءةأنمنالأخرىالأحاديثعليهاشتملتومانفسهالحديث

والمتلؤ.المقروءغيروتلاوته

."الإسنادصحيح":وقال(4/279)المستدركفيالحاكمأخرجه(1)

الشريعة،(825-1/482)خزيمةلابنالتوحيد،(428)رعالترمذيسنن:انظر(2)

.(12-ه1/412)الكبرىالفتاوى،(2/455-555)

هريرةأبيحديثمن(1/179)مسندهفيراهويهبنإسحاق:-اللفظبهذا-أخرجه(3)

.!الصامتبنعبادةحديثمن(1/189)الثاميينمسندفيوالطبراني،!ط

.(601-501)صالعبادأفعالخلق:انظر(4)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصهمل

لأ!هيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

تحتمللاماالأحاديتمعافيتحميل

أعلم"وهو،لعبا!هارتفاهالذيوشرعهديتهاللهعنالمبقغهو!كل!هالنبي

بلوبيانا،عبارةنمبرهمنوأفصح،للأمةغيرهمنوأنصح،بذلكغيرهمن

حقهفياجتمعفقدوأفمحهم،للأمةالخلقوأنصحبذلكالخلقأعلمهو

علمهكملإذاالفاعلأوالمتكلمأنومعلوم،والإرادةوالقدرةالعلمكمال

علمهنقصمنإماالنقصيدخل!انما،وفعلهكلامهكمل!ارادتهوقدرته

فيالغايةهووالرسول،البيانإرادتهلعدموإماعلمهبيانعنعجزهمن!اما

البلاغعلىقدرتهفيوالغابةالمبينالبلاغإرادةكمالفيوالغايةالعلمكمال

.(1)"المرادوجوديجبالجازمةوالإرادةالتامةالقدرةوجودومع،المبين

كلمةوالسنةالكتاببهنطقماإثباتعلىكلهم"السنةأهلفإن؟ولذلك

مواضعهاعنيحرفوهاوأتأويلا،يسوموهالم،آخرهمإلىأولهممنواحدة

صدورهافييدفعواولمأمثالا!لهاضربواولاإبطالا،منهالشيءيئدواولمتبديلا،

مجازها،علوحملهاحقائفهاعنعرفهايجب:منهمأحديقلولموأعجازها،

فيهاالأمروجعلوا،والتعظيمبالإيمانوقابلوها،والتسليمبالقبولتلقوهابل

.(2)"واحدسننعلوأجروهاواحدا،أمراكلها

.(359)عالهجرتبنطريقوانظر:.(31-5/30)الفتاوىمجموع(1)

.(1/94)الموقعينإعلام(2)
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نقضفيالهم!نةأهلح!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

النبيلحديثالصحيحةالمعانيعنفأعرضوا:والبدعةالأهواءأهلوأما

دونمعانيهافيوتصرفواوظاهرها،وصوابهاوجههاعنبألفاظهوعدلوا،ى!ت!

الصحابةعنالمعروفالتفسيرغيرعلىوحملوها،مقبولةحجةأومعتبردليلأي

.برهانلمعناهولاعربئيللفظهيشهدولاتحتملهلاماوعل!!

قبلسلكوهقد!ووالنبيسنةتجاهسلكوهالذيالمسلكفهذاغرو،ولا

المسلكهذاسلوكهمعلىالأدلةذكرسبقوقد،!القرآنآياتتجاهذلك

.(1)سابقموضعفيوصورهوأسبابه

احتجواإذا،الضلالأهلجميعشأنوهكذا":تيميةابنالإسلامشيخقال

فسادعلىيدلمابهاحتجوامانفسفيكانأنبيائهوكلاماللهكتبمنبشيء

ذلكجعلفإنه،أنبياءهبهأنطقوماالمنزلةالثهكتبلعظمةوذلك،قولهم

الأنبياءكلامفييكونأنبدفلاالصدور،فيلماوشفاءللخلقوبياناهدى

بينبهاللهيفرقماوالبيانالهدىمن-أجمعينوسلامهعليهماللهصلوات-

منلاأنفسهمقبلمنيؤتونالناسلكن،والكذبوالصدقوالباطلالحق

حقالأنبياءقالتهالذيالقوليتدبروالمكونهممنإما:تعالىاللهأنبياءقبل

يقولوهلمماالأنبياءإلىنسبتهمجهةمنوإما،...ويفهموهيفقهوهحتىالتدبر

مابغيروتفسيرها،الترجمةمنتستحقهمابغيرأقوالهمترجمة...جهةمن

عليهموسلامهاللهصلوات-الأنبياءكلامعليهدلالذيالتفسيرمنتستحقه

كلامهويؤخذببعف،بعضهالمتكلمكلامر!فيأنيجبفإنه؟-أجمعين

وتعرف،بهتكلمإذااللفظبذلكويريدهيعنيهعادتهماوتعرفوهاهنا،هاهنا

.(222)ص:)1(راجع
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجص!نما؟ول:ل!ا

*صيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلا!تدلال

معانيهفيوعادتهعزفهعرففإذاآخر،موضعفيأرادهاأنهعرفالتيا!معاني

فيلفظهاستعملإذاوأما.مرادهمعرفةعلىبهيستعانمماهذاكانوألفاظه

عادتهجرتالذيالمعنىفياستعمالهوتركفيه،باستعمالهعادتهتجرلممعنى

بذلكيريدهأنهعرفقدالذيالمعنىخلافعلىكلامهوحمل،فيهباستعماله

ذلككان؟كلامهسائريناسبماعلحملهوتركمتناقفا،كلامهبجعلاللفظ

عليه.وكذبا،لمقاصدهوتبديلا،موضعهعنلكلامهتحريفا

.(1)"مرادهمغيرعلىالأنبياءكلامتأويلفيضلمنأصلفهذا

يأتي:ماالحديثفيالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلوكنماذجومن

لعلي!ووقوله(2)"مولاهفعليمولاهكنت"من:!قولهتحميل-ا

يحتمل،لاما(3)"موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنتزضىأما":!

بالخلافةوأحق!صوعثمانوعمربكرأبيمنأفضل!علتآأنوهو:

.(4)منهم

.(44-4/43)الصحيحالجواب(1)

أرقم،بنزيدأوسريحةأبيحديثمن(3713)رقم(580)عال!رمذيأخرجه(2)

الترمذيسننصحيحفيالألبانيوصححه،"غريبحسنحديثهذا":وقال

أبيبنسعدحديثمن(121)رقم(86/1)ماجهابنوأخرجه.(213/3)

.(27-1/26)ماجهابنسننصحيحفيالألبانيوصححه،وقاص

.(4042)رقم(4/0187)ومسلم،(5335)رقم(3/1359)البخاري:عليهمتفق(3)

-4/414)الفتاوىمجموع،(222-217)عالرافضةعلىوالردالإمامةانظر:(4)

.(37/522)الأنواربحارفيالأولبالحديثالرافضةاستدلال:وانظر.(914
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نميلاول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أنتآدم،يا:موسىفقال:وموسىآدماحتج":!صقولهتحميل-2

اللهاصطفاك،موسىأنت:آدملهفقال.الجنةمنوأخرجتناخئبتناأبونا،

بأربعينيخلقنيأنقبلعليالثهقدرهأمرعلىأتلومني،بيدهلكوخطبكلامه

يحتمللاما(1)"موسىآفىمفخخ،موسىآدلمفخخ:!ىالنبيفقال.؟سنة

:-طوائفثلاثمن-

الثهعصىعمنوالعقابالذمرفعيقتضيأنه:معنىعلىحملوهفريق

فكذبوا،عصيانهعلىحجةالقدريجعلأنالثهعصىلمنوأنالقدر،لأجل

المعمزلة.القدريةهموهؤلاء،الحديثبهذا

للعبدلهغللاوأنهحجة،بالقدرالاحتجاجأن:معنىعلىحملوهوفريق

ورسوله،اللهلأمرالمخالفينعنالملامسقوطفيعمدةوجعلوه،المعصيةفي

الجبرية.هموهؤلاء

أهلحقفي-أيفأ-حجةبالقدرالاحتجاجأن:معنىعلىحملوهوفريق

فاعللاأنف!زون،اللهسوىعماوقتواالربوبيةتوحيدشهدواالذينالحقيقة

قولوهذاوالتوحيد،العرفانوغايةالتحقيقنهايةهذايجعلونوقد،اللهإلا

.(2)للحقيقةالمدعينالصوفيةمتأخريمنكثير

.(2652)رقم(2/4202)ومسلم،(3228)رقم(3/1251)البخاري:عليهمتفق(1)

.(952-11/582)(8/403)الفتاوىمجموع،(914-8/814)التعارضدرء:انظر(2)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالفصط

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الخامسالمسلك

وسيرته!ووالنيأفعالمنشرعيآدليلأليسبماالاستدلال

قولمن!هالنبيعنأثرما":هي-الحديثأهليعزفهاكما-السنة

وأالبعثةقبلكانسواء،سيرةأوخلقيةأوخفقيةصفةأوتقريرأوفعلأو

حياته،في!صعفصخمالكلشاملة-التعريفبهذا-فهي،(1)"اهدعب

الآتية:الجوانبيشملوذلك

بعدها.كانوماورسالتهبعثفقبلكانما-1

تقرير.أوفعلأوقولأيمنعنهصدرما-2

وشرعه.الثهدينمنيبقغهوماالبشريةوطبيعتهبجفقتهعنهصدرما-3

وسكناته.حركاتهكل-4

والخفقية.الخفقيةصفاتهجميع-5

ئفد.لمأمشرعيأحكمأأفادما-6

الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة،(3)صالأثرأصولإلىالنظرتوجيهانظر:(1)

.(47)!ع
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

هي:مخالفتهاوحزماتباعهاالخلقعلىالثهأوجبالتيالسنةولكن

والعباداتوالأعمالوالأقوالالعقائدفي!ووالنبيبهوجاءالثهشرعهما

.(1)والأحوالوالمقاصد

:يقالأن:ذلكبهيتجقىومما

وأحركةأوتقرييرأوفعليأوقوليمن!هالنبيعنيصدرماجميعإن

هما:،حالتينمنيخلولاسكولب

ولاندبآ،أووجوبآباتباعهااللهأمرالتيالسنةمنيعذلاما:الأولى

دينبهيثبتمماذلكنحوأوحكيمأواعتقادعلىبمجزدهمنهبشيءيستدذ

!ه:بالنبيفيهاقتداءولا،وشريعة

الآتية:الأقسامتحتهاوتندرج

الدنيويالتصرفأوالعادةأوالبشريةالجبلةبمقتضىعنهصدرما-1

واللباسوالشراءوالبيعوالجلوسوالنوموالشربالأكلكمطلقالمحف:

ذلك.ونحووأنواعه

فإنه؟ونحوهحراءغارفيكتحتثه:ورسالتهبعثتهقبل!هعنهوردما-2

وشرعه.بدينهوأرسلهاللهنتأهقدحينهايكنلم

الماءكنئع:يديهعلىأولهاللهأجراهاالتيمعجزاتهمنعنهصدرما-3

ذلك.ونحونصفينلهالقمروففقأصابعهبينمن

/22)(308-19/307)(4/180)الفتاوىمجموع،(67)صالنبواتانظر:(1)

539-.54).
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!صجنقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالفصل
*صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

بينكالجمع:والأفعالالأحكاممنبهالثهاختضهمماعفصدرما-4

ذلك.ونحونسوةأربعمنأكثر

فيه.موافقتهبعدمالوحيوجاءور!ك!النبيفيهاجتهدما-5

والشريعة.الأحكاممننديهـخما-6

بهاوئستدذندبأ،أووجوبأباتباعهااللهأمرالتيالسنةمنئعذما:الثانية

دينبهيثبتمماذلكونحووالأحكامالاعتقادمنالدينأبوابكلعلى

!ى:بالنبيفيهويقتدى،وشريعة

الآتية:الأقسامتحتهاوتندرج

له.وامتثالأللقرآنبيانأ!صعنهصدرما-1

وألذلكبيانأأوالنذبأوالإيجابسبيلعلىفغلهأوبهأمرما-2

.(1)هلتقريرأ

وأحكيمأوعقيدةعلى!هالنبيبسنةيستدلأنأرادمنعلفالواجب

منهيؤخذلامادون،ويئبعفيه!هبهيقتدىأنيصخبمايستدلأننحوهما:

.شرعولادين

السنة.أهلمسلكهووهذا

بأنوذلك!ه،بإتجاعهمأمورونونحن":تيميةابنالإسلامشيخقال

بهالإيمانيتملا،بهوأمرأوجبهماكلفيونطيعهبه،أخبرماكلفينصدقه

يتعلقفيماالأصولعلم،(172-18،512.-1/176)ح!يهالرسولأفعالانظر:(1)

.(11-ه411):عروو!ت!الرسولبأفعال
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

به،نقتديأنلنايشرعالتيأفعالهفيبهنقتديأنذلكومنوهذا،بهذاإلا

وجهعلىنفعلهالإباحةأوالاستحبابأوالوجوبوجهعلىفعلهفما

ثبتماإلاالعلماء،جماهيرمذهبوهو،الإباحةأوالاستحبابأوالوجوب

.(1)"بهاختصاصه

البعثة،بعدأو،عمرهفيقالهماأهو؟النبويالحديثخذما:!وشئل

عندهوالنبويالحديث،العالمينربلفهالحمد":فأجابتشريغا؟.أو

فإن،وإقرارهوفعلهقولهمن:النبوةبعدعنهبهحذثماإلىينصرفالإطلاق

به،تصديقهوجبخبزاكانإنقالهفما.الثلاثةالوجوههذهمنثبتتسنف

الآياتفإنفيه،اتباعهوجبإباحةأوتحريفاأوإيجائاتشريغاكان!ان

الفهعنبهيخبرونفيمامعصومونأنهمعلىدلتالأنبياءنبوةعلىالدالة

كانولهذا؟...باطلبلغهفيمايستقرلاأنهعلالمسلموناتفقوقد،...!

...حقفهويقولهماكل

بعدقالهماذكرفيهدخلأطلقإذا!ووالرسولحديثأنوالمقصود

نأأمرناإذاسيمالاحجة،عليهاأقرالتيأفعالهفإن،فعلهماوذكر،النبوة

،...التخصيصدليليقملمماللأمةحلالفهولهالفهأحلهماوكذلك،..نتبعها.

فييدخلكلهفهذا،...عليهيقرهمكانما:حديثهمسمىفييدخلومما

بهيستدلمايطلبإنمافإنه؟الحديثبعلمالمقصودوهو،الحديثمسمي

.إقرارهأوفعلهأوبقولهيكونإنماوذلك،الدينعلى

.(421-27/420)الفتاوى)1(مجموع
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:ل!ا

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

مثل:،النبوةقبلسيرتهوبعضالنبوةقبلبعفأخبارهفيهايدخلوقد

قبلعليهكانمامفيستفادالحاللأن؟سيرتهحسن:ومثلحراء،بغارخئثه

بهيستدلمماذلكوأمثال،...الأفعالومحاسنالأخلاقكرائممن:النبوة

فيبهاينتفعالأمورفهذه،وصدقهبنبوتهالمعرفةفيتنفعالتيأحوالهعلى

الحديث.مسمىفييدخلقدأيضاوهذا،..كثيزا.النبوةدلائل

،والمغازيالسيرةكتبومنهاالتفسير،كتبمنهاأخبارهفيهاالتيوالكتب

كانوإنأخم،النبوةبعدكانماهيالحديثوكتب،الحديثكتبومنها

،النبوةقبلفعلهوتشرعلتؤخذتذكرلاتلكفإن،النبوةقبلجرتأمورفيها

هووالعملبهالإيمانعبادهعلىفرضالذيأنعلىالمسلمونأجمعقدبل

...النبوةبعدبهجاءما

قالهمافكلتشريغا":أوالنبوةبعدأوعمرهفيقالهما":السائلوقول

الإيجابيتضمنالتشريعلكن،تشريعفهوينسخولمعليهوأقرالنبوةبعد

.(1)"...والإباحةوالتحريم

دليلأفيهأنيرونمابكليستدلونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

هوهل:بهيستدلونفيمانظيرولاتحزأيدون،ومذهبهمقولهمعلىلهم

صخمامطلقهيالتيالسنةمنأووالعملالاتباعفيهايجبالتيالسنةمن
حموو.عنه

.(21-18/9)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نمايأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

استدلالهمفيالسابقةالمسالكتتنازعهوالبدعةالأهواءلأهلالمسلكوهذا

وببعضر،وبالمتشابه،والموضوعالفمعيفبالحديثاستدلالهمفإن:بالسنة

معانيوتحميلهميقابلها،مادونالواحدةالمسألةفيالواردةالأحاديث

نأيصلحلابماالاستدلالطئاتهفييحملذلككل؟يحتمللاماالحديث

الأحوالتلكفيبهايستدلونالتيجميعهاالأحاديثلأنشرعيأ؟دليلأيكون

عليه.استدلواماعلىشرعيةأدلةتكونأنتصلحلا

منها:،عديدةأسبابالباطلالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلولسلوك

وتفريعاته.وأقسامهبالحديثأصلأومعرفتهمعنايتهمعدم-1

بذلك.عنايتهموعدم،بالسخةالصحابةاستدلالطريقةإدراكهمعدم-2

عندهمالأصلوانما،عندهمالأصلهوليسبالحديثالاستدلالأن-3

استئناسآبالسنةيستدلونوإنما،لأنفسهمابتدعوهاالتيوقواعدهمأصولهمهو

،الفاسدةالأغراضمنذلكنحوأوالباطللقولهمتقويةأوللخصمدفعآأو

بفهمهعنايةأيدونلهمتأييدآفيهأنيرونحديثبأييستدلونفإنهمولذا؟

لا.أوذلكعلبهيستدلدليلأيصلحكانوإندلالفوتحريروفقهه

،عديدةصورلهشرعيآدليلأليسبماوالبدعةالأهواءأهلواستدلال

-إذآ-فاستدلالهم،المسلكهذابدايةفيالمذكورةالستةالأقسامنفسهاهي

وأالبشريةالجبلةبمقتضىه!ك!عنهصدربما:استدلالهم:هي،ستةصورله

وبما،ورسالتهبعثتهقبلعنهوردوبما،المحضالدنيويالتصزفأوالعادة

،والأفعالالأحكاممنبهاللهاختضهمماعنهصدروبما،معجزاتهمنعنهصدر

والشريعة.الأحكاممنئميمخوبما،فيهموافقتهبعدمالوحيوجاءفيهاجتهدوبما
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يأتي:ماذلكنماذجومن

الجنة"دخلاللهإلاإلهلاقالمن!:بالحديثالمرجئةاستدلال-1

إلىالعلمأهلمنجمعذهبوقد،الإيمانمسخىفيداخليغيرالعملأنعلى

الفرائفوالأمرنزولقبلالإسلامأولفيكانلأنه،منسوخحديثأنه

.(1)والنهي

الخلوةعلىحراء)2(غارفيالبعثةقبل!هبتحئثهالصوفيةاستدلال-2

للئبوة)3(.طلبأفيهالتحئثوعلى،المبتدعةالصوفية

ورث!!!6!ح!

.(55-ه2/455)الشريعة،(428)رعالترمذيسنن:انظر(1)

.(061)رقم(1/139)ومسلم،(3)رقم(1/4)البخاريأخرجه:عليهمتفق(2)

(7/588)الفتاوىمجموع،(5/22)الضعارضدرء،(1/284)الصفديةانظر:(3)

المبتدعة-الخلوةعلى-بالحديثالاستدلالوانظر:.(18/11)(01/395-393)

،(1/62)البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد،(11-1/01)النفوسبهجةفي

.(411)القاعدةالتصوفقواعد
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

التالثالمطلب

النبويةبالأحاديتوالبدعة،ا!ألاأهلاستدلالنقضنيالسنةأهلمنهح

الأولالمسلك

للاحتجاجصلاحيتهوعدمالأحاديتمنبهاستدلواماضعفبيان

عنوالدفاع،ودراسةجمعأومتنأ،سندأص!"اللهرسولبحديثالعناية

منالدخيلعنوتصفيته،دلالاتهوفيفيهالطاعنينالصائلينمنحياضه

وقىمنأول"كانفقد،السنةلأهلأصيلمنهجهو؟والموضوعالضعيف

،...!الخطاببنعمرثم،...!بكرأبو!واللهرسولعنالكذب

بعدهمفمنالتابعينوأتباع(1)التابعينفأما،...!طالبأبىبنعليثم

فيكلامهمو)ؤنالحديثرواةوجرحواعدلوافقدالمسلمينأئمةمن

.(2)"العدلعنالعدلبنقلإليناونقلالتواريخ

يكنلمإذو!"الثهرسولعننحدثكناإنا":قالسهـغظعباسابنعن

وفي،"عنهالحديثتركناوالذلولالضغمتالناسركبفلما،عليهيكذب

ذإفأما،!كل!ىاللهرسولعنيحفظوالحديث،الحديثنحفظكناإنما":لفظ

رجلأسمعناإذامرةكناإنا":روايةوفي،"فهيهاتوذلولصعبكلركبتم

.التابعون:والصواب،الأصلفيكذا(1)

.(07):صالإكليلكتابإلىالمدخل(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الناسركبفلمابآذاننا،إليهوأصغيناأبصارناابتدرته!رورسولقال:يقول

.(1)"نعرفماإلاالناسمننأخذلموالذلولالصعب

الفتنةوقعتفلماالإسناد،عنيسألونيكونوالم":(2)سيرينابنوقال

أهلإلىوينظر،حديثهمفيؤخذالسنةأهلإلىفينطر؟رجالكملناشفواقالوا:

.(3)"حديثهميؤخذفلاالبدع

(1

(2

(3

مسلملصحيحشرحهفيالنوويوقال.(1/12)صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه

وفى"والذلولالصعبالناسركبفلما":!بذهـغظعباسبنقولوأما":(1/80)

وأصلخ!ن،مثالفهو:"فهيهاتوذلولصعبكلركبتم":الأخرىالرواية

السهل:والذلولعنه،المرغوبرصي!غلا:فالصعب،الإبلفي(و)الذلول()الصعب

ويذتم.يحقدممامسلككلالناسسلك:فالمعنىفيه،المرغوبالمحبوبالطيب

."بحديثكمنثقأنتعذأواستقامتكمتعذت:أيلمافهيهات":وقوله

وقته،إمامبكر،أبو،البصري-مولاهم-الأنصاريعمرةأبيبنسيرينبنمحمد

العلمكثيرإمامأفقيهأرفيعأعاليأمأمونأحافظأمتقنأثقةكان،(ـه33)سنةولد

.(586-3/585)التهذيبتهذيب:انظر.هـ(011)سنةتوفيالرؤيا،يعترؤليعأ

مسلملصحيحشرحهفيالقرطبيوقال.(1/12)عمحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه

هذه:"رجالكملناشفواقالوا:الفتنةؤقذتيفلما":وقوله":(1/42))المفهم(

عليعلىالخوارحخروحوفتنة،!عثمانقتليفتنة-أعلموالله-بهايعنيالفتنة

والله-بذلكفيعني،...والأموالالدماءاستحقواحتىكفروهمافإتهم،!تومعاوية

بأخبارأخبارهمواختلطتقطعأ،ف!اقأكانواتخاوالخوارقيعثمانقتقةأن:-أعلم

ليسمقنغيرهمأخباروعنقترذ،أخبارهمعنيئخثأنوتجحت؟منهميكنلمقن

."فئقتلمنهم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

،...الإسلامحصنفيثفمةكان!عفانبنعثمانمقتلأنولاشك"

بعضوظهور،الأمةافتراق:!عثمانمقتلفتنةآثارأكبرمنوكان

للمذهبنصرةتظهر،!هالنبيعلىالتقؤلدواعيبدأتعندها،...الأحزاب

الصحابةجيللكن،والجهلةالنفوسبعفمرضىلهيتحزبالذيالاعتقادي

الفتنةبوادرلاحتأنفما،الروايةفيبالتشديدذلكسبقواقد..كانوا.!

بحصييالسنةوبتحصين،للروايةالتشددفيبالمبالغةأيفتماسابقوهاحتى

أصحابه،صدورفيالكذبأماتواوبذلك،الضعيفالعدومجيءقبلآخر

.(1)"معهمفهلكهلكواآحادمنإلاأصلأيوجدلمبل،داؤهت!تشيرولم

-مبكرةعصورمنذ-العظيمالمسلكهذاسلكواالسنةأهلأنوكما

والذثوسماعهاالسنةجمعفيوالتحقيقوالتدقيقوالتثئتالتحزيمجالفي

أيضآسلكوهفإنهممنها؟ليسمافيهايدخلأوإليهاب!نيأنحياضهاعن

المنسوبالحديثمنباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدذماكلفي

كانإلابحديحبوالبدعةالأهواءأهلمنأحديستدلأنفما،ه!ن!النبيإلى

وضعفآ:صحةالحديثذلكدرجةهوالسنةأهلفيهينظرماأول

رذهإلىبادرواموضوعآ(:أو)واهيآذلكمنأدنىأوضعيفآكانفإن

صلاحيقوعدمالاستدلالعنسقوطهوقزرواؤقاءأوضعفمنفيهماوبيان

بالجهلعليهوصاحوابهاستدذمنعلىوأنكروا،والاحتجاجللاعتماد

.مقبولصحيحبدليلليسمااتباعفيوبالهوىبالحديث

.(12-02):صالمصطلحلفهمالمقترحالمنهج(1)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالفصل

ا؟صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فيذكرهاسيأتيالتيالأخرىمسالكهمإلىانتقلواعحيحآ:كان!ان

التالية.الثلاثةالمطالب

الضعيفةبالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلونقض

صؤرله؟للاحتجاجصلاحيتهوعدمبهاستدلواماضعفببيانوالموضوعة

منها:،وطرق

فهوفيهبالحديثاستدذالذيالبابفييذكرماكلأنعلىالتنبيه-1

:وثمرةنفعأيكونماأعظممنوهذا،موضوعأوضعيف

البابذلكفيحديمبكللرذقاعدةذلكلهيكونالسنةفصاحب.

.مكانوأفيزمالبأقيفيالهوىصاحببهاستدذ

النبيعنشيءفيهيصحلاالبابهذاأنعامآعلمآيعلمالحقوطالب.

يقيهحصنآذلكلهويكونفيه،المرويةالأحاديثجميععنفيعيرض!و،

.البابذلكفيبهيستدلحديمثأيبسببخقلاعتقادهإلىيتسزبأنمن

نأيستطيعفلا،البابذلكأمامهينغلقوالبدعةالهوىوصاحب.

الحديث.منفيهرويبمابالاستدلالالناسيضل

فيهاماجميعأنوبيانبجنسهاأوبأسمائهامعينةكتبعلالنمت!-2

منأنهاأو،كذلكفهوفيهاماأغلبأنأو،ضعيفأووا؟أوموضوعفهو

والضعيف.والواهيالموضوعمظان

لمذهبهم.نصرةالحديثبوضعواتهامهممعتنينروا؟علالنمت!-3

بضعفه-بهالمستدذالحديثإيرادهمبعد-السنةأهليصزخقد-4

بالإشارةذلكفييكتفونوقد،للاحتجاجصلاحيتهوعدموضعهأو
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

منذلكمعنىفيوما!ك!رو(النبيقاله)إنأوثبت()إنأوصح()إن:بقولهم

السنةدواوينفيفخرحغيرالحديثذلكبكونيكتفونأو،العبارات

ونحوها.والمساندوالسننالصحاحمنالمشهورة

بالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنهأهلينقفيىنماذجومن

:للاحتجاجصلاحيتهوعدمبهاستدلواماضعفببيانوالموضوعةالضعيفة

:الأولالنموذج

الشبهة:

بمحمدأسألكإنياللهم:قل":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

وبتوارةوكلمتكروحكوعيسىتجتكوبموسىخليلكوبإبراهيمنبيك

وقضاءأوحيتهوحيوبكلمحمدوفرقانداودوزبورعيسى!انجيلموسى

المخلوقين.بذواتالتوشلمشروعيةأوجوازعلى"قضيته

الشبهة:نقض

البابهذافيتروىالتيوالأحاديث":تيميةابنالإسلامشيخقال

بلالواهيةالضعيفةالأحاديثمنهي-المخلوقينبنفسالسؤالوهو-

ثم،"عليهااعتمدولابهااحتجمنالإسلامأئمةفييوجدولا،الموضوعة

العبدريمعاويةبنرزينذكرهالحديثداوهذا:قالثمالمذكور،الحديثأورد

كتابإلىهذاولاهذالاتعزهولم،الأصولجامعفيالأثيرابنونقله،جامعهفي

السنيكابنوالليلةاليومعملفيصنفمنرواهقدلكنه،المسلمينكتبمن

الاعتماديجوزلاموضوعةكثيرةأحاديثالكتبهذهمثلوفي،نعيموأبي

كتابفيالأصبهانيالشيخأبورواهوقدالعلماء،باتفاقالشريعةفيعليها
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:ي!ولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

موضوعة.كذبكثيرةأحاديثالكتابهذاوفي،الأعمالفضائل

بنالملكعبدعنالحباببنزيدحديثمنالمدينيموسىأبوورواه

أبوقال.بالمتصلليسأنهمعحسنحديثهذا:وقال،عنترةبنهارون

الصديقعنجدهعنأبيهعنعبدالملكعنهشامبنمحرزورواه:موسى

ثقتان.وجدهوأبوه،بالريوكان،القويبذاكليسالملكوعبد،!

بنيحيىقال،بالكذبالمعروفينمنعنترةبنهارونبنعبدالملك:قلت

:حبانبنحاتمأبووقال،كذابدجال:السعديوقال،كذابهو:معين

وقال،الحديثمنكر:البخاريوقال،متروك:النسائيوقال،الحديثيفح

أحد،عليهايتابعهلاأحاديثلهعدي:ابنوقال،ضعيف:حنبلبنأحمد

عبد:المدخلكتابفيالحاكموقال،ضعيفانوأبوههو:الدارقطنيوقال

موضوعة.أحاديثأبيهعنروىالشيبانيعنترةبنهارونبنالملك

.(1)"الموضوعاتكتابفيالجوزيابنالفرجأبووأخرجه

التحليل:

:قسمانوالممنوع،وممنوعمشروع:قسمانالتوسلأن:السنةأهلعقيدة

ومنصؤر،له(والشركوالبدعة)المشروعالأقسامهذهوجميع،وشركبدعة

والبدعةالأهواءأهلوأما،المخلوقينبذواتالتوسل:المبتدعالممنوعالتوسل

ذلك:علىبهاستدلواومما،المشروعةأوالجائزةالأمورمنذلكفجعلوا

المذكور.الحديث

.(12-ه412):صوالوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(1)
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نقضفيال!صنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

اللهم":قولهفيالحديثفيجاءما:بهوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

روحكوعيسىتجتكوبموسىخليلكوبإبراهيمنبيكبمحمدأسألكإني

.الكرامالرسلهؤلاءبذواتاللهإلىالتوسلفيصريحفإنه،"وكلمتك

:للاحتجاجصلاحيتهوعدمضعفهببيانبالحديثاستدلالهمونقض

يصخشيءفيهاليسالبابهذافيتروىالتيالأحاديثجميعأن-1

ولذلك؟الموضوعةبلالواهيةالضعيفةالأحاديثمنفكفهاحى،النبيعن

المسلمين.علماءمنأحدبهايقللم

السنةدواوينفيالإسلامأئمةمنأحديخزجهلمالحديثهذاأن-2

.والموضوعالضعيففيهايكثرمصئفالمحبفيروي!انما،المشهورة

منأسانيدهاوفي،موضوعةأوواهيةالحديثهذاطرقجميعأن-3

.بالكذبائهم

بجمععنواالذينالعلماءأحدبالوضععليهحكمالحديثهذاأن-4

منه.الناسوتحذير!انكارهلبيانهالموضوعالحديث
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

منالكبائرأهلالشفاعةتناللا":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

جهنمنارفيمخقدونفهم؟القيامةيومالكبائرلأهلالشفاعةإنكارعلى"أمتي

منها.يخرجونلا

الشبهة:نقض

يروونهبخبيرالمعتزلةاحتجتوقد":(1)العمرانيالخيرأبيبنيحىقال

منالكبائرأهلالشفاعةتناللا":قالأنه!هالنبيعنالبصريالحسنعن

منشيءفيذيمرولا،الحديثأئمةمنأحديذكرهلمخبرهذا:قلنا."أمتي

والترمذيداودأبيوسننوالبخاريكمسلمالأمصارفيالمشهورةالأصول

بهايعارضونروايةمعهمأنأتباعهمييرواالمعتزلةذكرته!انماوالاجري،

.(2)"السنةأهلعندالمشهورةالأخبار

الحسين،أبو،اليمانيالعمرانيعمرانبنسعيدبنسالمبنالخيرأبيبنيحعى(1)

مشهورختراعالماورعازاهداإمامكان،اليمنبإقليمالشافعيينشيخالجليلالشيخ

.(ـه558)سنةتوفيوالنحو،والكلاموالأصولبالفقهعارفاالصيتبعيدالاسم

.(338-7/336)الكبرىالشافعيةطبقات:انظر

.(3/698)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصار(2)
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

التحليل:

عليهاوأجمعوالسنةالقرآنبهاجاءالتيوالجماعةالسنةأهلعقيدة

الكبائرلأهلالقيامةيومالشفاعةإثبات:الأمةسلفمنبعدهمفمنالصحابة

،والخوارجةلز!عملامنالوعيديةذلكوأنكر،الأمةهذهمنالتوحيدأهلمن

الحديث.هذا:ذلكعلىبهاستدلواومما

للشفاعةالصريحالنفيمنفيهما:بهوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

الأمة.هذهمنالكبائرأهلعن

:للاحتجاجصلاحيتهوعدمضعفهببيانبالحديثاستدلالهمونقفس

شيءفيذيمرولا،الحديثأئمةمنأحديذكرهلمالحديثهذاأن-1

الأمصار.فيالمشهورةالأصولمن

.(1)طريقهممنإلايعزفولاالمعتزلةبهتفزدالحديثأن-2

."المعتزلةاكاذيبمنإنه":(66)عالمراتبمختلفةأحاديثفيالمطالبأسنىوفي(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمسلك

الشبهةصاحبمقصودعلىبهاالفستذلالأحاديتدلالةعدمبيان

بل،صالحوعمل،شريفاستدلال!راللهرسولبحديثالاستدلال

واستمدا؟،إليهواحتكام،الوحيعلىاعتمادلأنه؟الإيمانمقتضياتمنهو

منه.والهدىللحق

الشروطفيهتوفرتإذاإلامقبولأصحيحأيكونلاالاستدلالهذالكن

علىالحديثدلالةأهمها:ومن،والدلالةذوالمستيالدليل:فيفيهالمعتترة

بالحديثالاستدلالفإنولذلك؟صحيحةدلالةعليهالمستذذالمعنى

بهايعرفالتيلأدواتهجامعللاستدلالأهلهوعا!منيكونإنماابتداء

قواعد"أحمد:الإمامقال،ولغةوشرعأنقلأالصحيحةودلالفالحديثمعنى

والدليل:،تعالىالله:فالدال،وم!تدل،وكتتن،ودليلداذ،:أربعالإسلام

،414:النحلأ(إلخيئنينلآقايتاش!لتمس:تعالىقاله!ن!لك!الرسول:والمبين،القرآن

هدايتهم،علىالمسلمونيجمعالذينالعلموأولوالألبابأولو:والمستدل

أهلمنيكنلممنوأما.(1)"صفتههذهكانتممنإلاالاستدلاليقبلولا

أهلبهاستدلكمابالحديثيستدلأنفلهلأدواتهجامعغيرلكونهالاستدلال

اللهرسولحديثمعانيفييخوضأنلهوليسفيه،المعتمدونالاستدلال

لذلك.أهلأيكونأندون"شرو

.(2/44)والمتفقهالفقيه،(1/135)الفقهأصولفيالعدة(1)
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نقضفيالهمهمنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةي!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بذلواولاأعمارهممنيفنوالموالبدعةالأهواءأهلأنالمعلومومن

الأدواتمنحقلواولاودلالاتها،السنةمعانيبهيتعفمونماجهدهممن

العلمأهلمنيكونواأنإلىيصلوافلمبها،الاستدلالأهلمنيجعلهمما

فيهمالمقدوحمنهمبل،-ذلكمنأدنىولا-بيانهافيبقولهميعتذالذين

وفقهأ.واستدلالأاهتداءعنهالإعراضهم

هوباطلهمعلىبالحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلالفإنثتم؟ومن

أصلأ،الاستدلالأهلمنليسعفنصادرلأنه؟أساسهمنباطلاستدلال

تضجكشئى،ومآسيوتختطابتجاوزا!بمناستدلالهمفييقععفافضلأ

والاجتهادالعلموأدواتواللغةبالشريعةبالجهلعليهموتشهد،الثكلى

العقل.عنوبالخروج

علىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدذعحيححديمثمنمافإنهولذا؟

الحديثذلكدلالةصخةهو:السنةأهلفيهينظرماأؤلكانإلاباطلهم

مقصودعلالبتةيدذلاالحديثأنفيثبتون،عليهبهاستلإذالذيالمعنىعلى

استدلالهمعليهميعيبونتراهمماوكثيرآ،بهاستدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهل

الضعيفةالأحاديثفيذلكيطتقونالسنةأهلإنبل.عليهبهاستدلواماعلىبه

أنهاويثيتون،باطلهمعلوالبدعةالأهواءأهلبهايستدلالتيوالموضوعة

.!أرادوهالذيالمقصودعلتدذلا

الاستدلالسقطعليهبهاستدذماعلىيدذلمإذاالحديثأنالمعلومومن

يدذلالأنهالأمر؟ذلكعلىدليلأاتخاذهولاتسميتهيصخولم،أساسهمنبه

سواء.-المعنىذلكعلىبهللمستدذبالنسبة-وعدمهوجودهوكانأصلأ،عليه
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

والبدعةالأهواءأهلبهاستدذالذيالحديثدلالةعدتمالسنةأهليوبيان

أمور:بثلاثةمقرونأيكونعليهبهاستدلواماعلى

الأهواءأهلمقصودعلىأصلأيدذلاالحديثبأنالتصريح:الأول

.-المسلكهذاموضوعهووهذا-بهاستدلالهمفيوالبدعة

ذلك.على(والعقليةواللغوية)الشرعيةالأدلةذكر:الثاني

الحديث.عليهيدذالذيالصحيحالمعنىذكر:الثالث

.-الثهشاء-إنالتاليالمسلكفيعنهماالكلامسيأتيالأخيرانوهذان

ببيان؟بالسنةوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

عليه:بهاستدلواماعلىالحديثدلالةعدم

:!مولجلنموذا

لشبهة:ا

الكلامسائرعلىاللهكلامفضل":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

الحقيقة،فياللهكلامهيللقرآنالعبادقراءةأنعلى(1)"خلقهعلىاللهكفضل

.مخلوقاللهفكلام؟مخلوقةالعبادوقراءة
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نقضفيالهم!نةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الشبهة:نقض

فضل"أنروى:قد:فقالمحتجاحتجفإن":البخاريالإمامقال

الخبرهذاصحلو:لهقيل."خلقهعلىاللهكفضلالكلامسائرعلىاللهكلام

.(1)"...حجةفيهلكيكنلم

الثاني:النموذج

الشبهة:

فيفسيرانيالمنامفيرآنيمن،:بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.البدعمنعددعلى(2)اداليقظة

الشبهة:نقض

البخاريأخرجوقدلاكيف"الملحد:قال":(3)سحمانبنسليمانقال

فيرآنيمن":!كضهاللهرسولقال:قال!هريرةأبيعنداودوأبوومسلم

.(401)صالعبادأفعالخلق(1)

.(2266)رقم(4/1775)ومسلم،(6592)رقم(6/5672)البخاريأخرجه(2)

الشهير،العلامة،النجديالعسيريالتباليالخثعمي،مصلحبنسحمانبنسليمان(3)

الإمامينعلىوتتلمذ،صغرهمنالعلموتلقىالقرآنحفظ،(ـه1266)سنةولد

الثميغوابنه،عبدالوهاببنمحمدالإسلامشيخبنحسنبنالرحمنعبدالثخ

عنوالنضالالإسلاملنصرةيراعهوسخرقلمهوجردللتأليفانبرى،اللطيفعبد

فيالنفسطويلوكان،الشريعةعنوالدفاعالمبتدعةعلوالردودالتوحيدعقيدة

مشاهيرانظر:.(ـه9134)سنةتوفي،(ـه1331)عامبصرهبذهابأصيبالشعر،

.(211-199/2)وغيرهمنجدعلماء
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

نأوالجواب!وو.حياتهعلىدليلأكبريقظةفرؤيف"اليقظةفيفسيرانيالمنام

يدللاسننهفيداودوأبوصحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثهذا:يقال

،يموتأنقبلحئأيرىكانكماالدنيافييقظةيرى!صالثهالرسولأنعلى

الدنيا،فيالمعهودةالحياةقبرهفيحي!نروالنبيأنفيبصريحليسوكذلك

ويرجىبهويستغاثيدعىأنعنففلابه،التوسلجوازعلىدلالةفيهولا

يصرفوأناللهفاتوإغاثةالكرباتلتفريجوالمهماتالشدائدكشففي

العباداتأنواعجميعمن؟والسماواتالأرضلربماخالصمنشيءله

.(1)"...المعبوداتمنالثهلغيرالمشركونصرفهاالتي

التحليل:

علىبأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل:الثلاثةالنماذجهذهجميعفي

أصلأ؟فيهاحجةلهمليسبأنهبهااستدلالهمالسنةأهلفتقق!،البدعمنعدد

عليه.بهاستدلواماعلىدلالةفيهاليسلأنه

!ح!!!!اكع

.(99-98)عالشاميةالداحضةالثهعلىالشهابيةالمرسلةالصواعق(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالمن!كلج

العالثالمسلك

الصحيحالتوجيهبهاالمستذلالأحاديتتوجيه

لعبدهوحيهمن:والسنةحق،كلهودينهووحيه،الحقهوسبحانهالله

"عصقالوقد،وصدقحقكلهافهيوديف؟كتابهبيانوفيها!ص،محمد

إلامفيخرجلابيدهنفسيفوالذي،اكتب":يذصصغظعمروبنالثهلعبد

يكونأوباطلعلىتشتملأنالامتناعكلفيمتنع،وو!لك!لسانه:يعني(1)"قح

لزومأ.ولاتضفنأولامطابقةلاالوجوهمنبوجهباطليعلىدلالةفيها

السنة،أهلعندالاعتقادقواعدمنهيالعظيمةالإيمانيةالقاعدةوهذه

والبدعةالأهواءأهلاستدلاذنقضهمفيالعظيمةالقواعدمنأيضأوهي

الحقعلمواأنبعدأنهموذلك!ه،عفالثابتةالأحاديثمنحديثبأكيئ

ماه!ن!حديففييكونأنيمكنلاأنهأيقنواوالسنةالكتاببهصزحالذي

وأباطلعلىيدذأنعنفضلأ،يخالفهأويعارضهأوالحقينقفذلك

صحيححديمثأفيأنالعلمتماميعلمونفهم،ضلالأوبدعةأومنكر

صحيحأومعنىتوجيهآلهفإنباطلهمعلىوالبدعةالأهواءأهلبهيستدذ

.يتعارضولايختلفلاالحقلأن؟والسنةالكتابعليهدذالذيالحقيوافق

استدلالهمفيوالبدعةالأهواءأهلدابريقطعونالسنةأهلفإنولذا؟

عليهيدذالذيالصحيحللمعنىالوافيالشافيالبيانطريقعنحديببأي

الأهواءأهلبهيستدذحديسبأيذكرعنددأبهمهووهذا،الحديثذلك

تخريجه.تقدم(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالفصل

الأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

ببيانويعقبونهإلاأولئكبهاستدذصحيحأحديثأيذكرونلافإنهم،والبدعة

وصفاؤهاالسنةوضوحيظهروبذلك!ص،النبيأرادهالذيالصحيحمعناه

والبدعة،الأهواءأهلويندحر،الحقرايةوترتفع،وحدهالحقعلىواشتمالها

الحديثلذلكبل-وللحديثللحقمخالفتهموتظهر،عوارهموينكشف

منكثيرمعحتىذلكيفعلونالسنةأهلإنبل،-بهاستدلواالذينفسه

والبدعة.الأهواءأهلبهايستدلالتيوالموضوعةالضعيفةالأحاديث

إذا،الضلالأهلجميعشأنوهكذا":تيميةابنالإسلامشيخقال

يدلمابهاحتجوامانفسفيكانأنبيائهوكلاماللهكتبمنبشيءاحتجوا

جعلفإنه،أنبياءهبهأنطقوماةلز!ملااللهكتبلعظمةوذلك،قولهمفسادعلى

كلامفييكونأنبدفلاالصدور،فيلماوشفاءللخلقوبياناهدىذلك

يفرقماوالبيانالهدىمن-أجمعينوسلامهعليهماللهصلوات-الأنبياء

.(1)"والكذبوالصدقوالباطلالحقبينبهالثه

بتوجيههابالأحاديثوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةونقفأهل

بأمرين:مقرونآيكونالصحيحالتوجيه

الحديث.عليهيدذالذيالصحيحالمعنىذكر:الأول

ذلك.على(والعقليةواللغوية)الشرعيةالأدلةذكر:الثاني

يقدمونوتارة،-والبيانالذكرفي-الثانيعلىالأوليقذمونتارةوهم

.الأولعلىالثاني

.(4/43)الصحيحالجواب(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةاالماهواءأهلعند*ستدلالج!نم

:(1)كلذنماذجومن

:لأولالنموذج

الشبهة:

الكلامسائرعلىالثهكلامفضل":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.مخلوقالقرآنأنعل"خلقهعلىاللهكفضل

الشبهة:نقض

فضل"أنروى:قد:فقالمحتجاحتجفإن":البخاريالإمامقال

الخبرهذاصحلو:لهقيل."خلقهعلىاللهكففلالكلامسائرعلالثهكلام

المؤمنينمنالعبادقول:يقلولم،اللهكلام:قاللأنهحجة"فيهلكيكنلم

واضحوهذا،الرحيمالرحمناللهبسميقرؤونالذينالكتابوأهلوالمنافقين

لكلاموليسالمقروء،غيرالقراءةأنمعرفةأدنىعندهكانمنعندبتن

وتبارك،المخلوقعلىالخالقكفضلغيرهمكلامعلىفضلوغيرهمالفجرة

.(2)"المخلوقينصفةعنوتعالىربنا

واستيفاءلترابطهاالسابقالمسلكفيأوردتهاالتيالثلاثةالنماذجهناأوردت(1)

منها.المقصود

.(401)صالعبادأفعالخلق(2)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الفصل

يلاصيلةبالميهمادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

التحليل:

المقروءغيرللقرآنالعبادقراءةوأن،اللهكلامالقرآنأن:السنةأهلعقيدة

أهلوأما،مخلوقغيرالمقروءلكن،مخلوقةالعبادفقراءة،اللهكلامهوالذي

وزعموايعمهونبذعهمفيققخواتابعهمومنالجهميةمنوالبدعةالأهواء

العبادقراءةكانتإذاوأنه،الحقيقةفيالثهكلامهيللقرآنالعبادقراءةأن

المذكور.الحديث:ذلكعلىبهاستدلواومما،مخلوقاللهفكلام،مخلوقة

علىأصلأدلالةالحديثفيليسأنهبيانالسابقالمسلكفيسبقوقد

والبدعة.الأهواءأهلعليهبهاستدلما

الصحيح:التوجيهبتوجيههبالحديثاستدلالهمونقضر

إلىوليساللهإلىالكلامإضافةفيهالحديثأن:اللغويةبالدلالة-1

المخلوقين.

سبحانهبهتكفمالذياللهكلامالمراد:أنهو:للحديثالصحيحفالتوجيه

فيالإضافةحقيقةهوذلكإذ؟اللهكلامبهيقرؤونالذينالعبادكلاموليس

الحديث.

بهيقرؤونالذيالعبادكلامهوالمرادكانلو:العقليةبالدلالة-2

وأهلوالمنافقينالمؤمنينمنالعبادأصنافيشملبذلكلكانالقرآن

الفجرةفيهمأنمع-بالقرآنكلامهمفضليكونأنيقتضيوذلك،الكتاب

كفضلالخلقمنغيرهمكلامعلى-الكتابوأهلالمنافقينمنوالكفرة

وغيرهمالفجرةلكلامليسأنهالمعلوممنلأنه؟باطلوذلك،خلقهعلىالله

.المخلوقعلىالخالقكفضلغيرهمكلامعلىفضل
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

المخلوقينكلامبهيرادأنيمكنلاأنههو:للحديثالصحيحفالتوجيه

باطل.لازلممفيلزملأنهبالقرآن

كفضلهالكلامسائرعلىكلامهفضلجعلاللهأن:الشرعيةبالدلالة-3

صفاتهم،فيالمخلوقينمشابهةعنمنرهسبحانهوالله،خلقهعلىسبحانه

المخلوقين.كلاممشابهةعنمنزهكذلكفكلامه

المخلوقينكلامهوليساللهكلامأنهو:للحديثالصحيحفالتوجيه

.بالقرآن

نأهو:-ذلكعلىبناء-الحديثعليهيدلالذيالصحيحوالمعنى

كلاموالمقروء،مخلوقةفهيالعباد؟فعلالقراءةوأنالمقروء،غيرالقراءة

مخلوقآ.ليسفهو؟الله

الثاني:النموذج

الشبهة:

فيفسيرانيالمنامفيرآنيمن":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.البدعمنعددعلى"اليقظة

الشبهة:نقض

البخاريأخرجوقدلاكيف"الملحد:قال":سحمانبنسليمانقال

فيرآنيمن":و!وواللهرسولقال:قال!هريرةأبيعنداودوأبوومسلم

والجواب!و.حياتهعلىدليلأكبريقظةفرؤيته"اليقظةفيفسيرانيالمنام

يدللاسننهفيداودوأبوصحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثهذا:يقالأن
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

،يموتأنقبلحتأيرىكانكماالدنيافييقظةيرى!وواللهالرسولأنعلى

الدنيا،فيالمعهودةالحياةقبرهفيحي!ووالنبيأنفيبصريحليسوكذلك

ويرجىبهويستغاثيدعىأنعنففلابه،التوسلجوازعلىدلالةفيهولا

يصرفوأناللهفاتوإغاثةالكرباتلتفريجوالمهماتالشدائدكشففي

العباداتأنواعجميعمن؟والسماواتالأرضلربخالممامنشيءله

.المعبوداتمناللهلغيرالمشركونصرفهاالتي

يومسيراني:أي:"اليقظةفيفسيراني":قولهعلىالوهاجالسراجفيقال

يوفقههاجريكنولمالمنامفيرآنيمنأومنه؟القربفيخاصةرؤياالقيامة

علغتماالمنامفيرؤيتهجعلالثهويكونبلقائيوالتشرفإليللهجرةالله

يموتبأنهلرائيهبشارةففيه:الأولوعلى:المصابيحفيقال.اليقظةفيرؤياه

الرؤيةتلكالقيامةفييراهلاأنهوذلك،!بشارةبهاوكفى،الإسلامعلى

اللهحقق-الإسلامعلىالوفاةمنهتحققمنإلامنهالقربباعتبارالخاصة

عددآأوردثم."...-وكرمهبمنهذلكوالمتبعينوللمسلمينولأحبابنالنا

الثاني:.عصرهأهلبهالمرادأحدها:":فقالللحديثالعلمأهلتفاسيرمن

الآخرةفييراه:الثالث.الآخرةالدارفياليقظةفيالرؤياتلكتصديقيرىأنه

."أعلموالثهذلكونحوشفاعتهوحولمنهالقربفيخاصةرؤيا

اليقظةفيفسيراهالمنامفيرآهمنأن:الحديثهذافيمافغاية":قالثم

فيالرؤياتلكتصديقيرىأومنه،القربباعتبارخاصةرؤياالآخرةفي

تممريحالاالدنيافيكحياتهقبرهفيحثيأنهفيهوليس،الآخرةالدارفياليقظة

؟الغلاةهؤلاءتصرفمنالدليلمنالمجردةالدعوىهذه!انماتلويحا؟ولا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الأمةسلفوكلامرسولهوسنةاللهلكتابالمخالفالباطلواعتقادهم

.(1)"وأئمتها

ال!حليل:

ليستبرزخيةحياةهيقبرهفي!ك!نووالنبيحياةأنالسنةأهليعتقد

منسؤالهولابهالتوشليجوزفلاأحكامها،لهاتثبتولاالدنيافيكحياته

وفاتهبعديقظةالدنيافييرىلاور!ك!أنهأيضأالسنةأهليعتقدكما،اللهدون

أنهمفزعموا،والبدعةالأهواءأهلمنطوائفكلهذلكفيوخالف.البتة

ماقبرهفيوهومنهويسأل!ك!نرو،بهيتوشلوأنه،بأعينهميقظةالدنيافييرونه

ذلك:علىبهاستدلواومما،حياتهفيالحاضرونالصحابةمفيسألهكان

المذكور.الحديث

علىأصلأدلالةالحديثفيليسأنهبيانالسابقالمسلكفيسبقوقد

والبدعة.الأهواءأهلعليهبهاستدلما

ابنذكرهما:الصحيحالتوجيهبتوجيههبالحديثاستدلالهمونقفس

الحديث.عليهايدذالتيالصحيحةالمعانيمنالعلمأهلعنونقلهسحمان

.(101-98)صالشاميةالداحضةالشبهعلالشهابيةالمرسلةالصواعق(1)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالهمصنةأهلج!نم*ول:الفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

بهاالفستذلالأحاديثمنكانمابيان

شرعيآدليلأيحونأنيصلحلا

إلامقبولأصحيحأيكونلا!الثهرسولبحديثالاستدلالكانإذا

يكونلافكذلكعحيحة؟دلالةعليهالمستذذالمعنىعلىدلالتهكانتإذا

دليلأنفسهفييكونأنيصلحمماهوكانإذاإلاصحيحأبهالاستدلال

مسألةأقيعلىبهالمستذذالحديثيكونأن:ذلكويجمعمعتبرأ،شرعيأ

أمرالتيالسنةمن-غيرهماأوحكمأأوعقيدة-والدينالشريعةمسائلمن

فغلهأوبهأقرأولهوامتثالأللقرآنبيانأ!هعنهصدرما:وهيباتباعها،الله

منالذيفالحديث،لهتقريرأأولذلكبيانأأوالنذبأوالإيجابسبيلعلى

!ك!وو.بالنبيفيهويقتدىالدينأبوابكلفيبهيستدذالذيهوالضربهذا

الجبلةمنأمورعلىيدذالذيكالحديث-الحديثمنذلكغيروأما

عنهوردماعلىأو،المحضالدنيويالتصرفأوالعادةأو!روللنبيالبشرية

اجتهدمماأو،بهاللهاختفهمماأومعجزاتهمنكانأو،ورسالتهبعثتهقبلصرو

الأحكاممنن!هم!خماوكذافيه،موافقتهبعدمالوحيوجاء!روالنبيفيه

فيها.!هبالنبيوالاقتداءباتباعهااللهأمرالتيالسنةمنليسفإنه-والشريعة

ممابحديسبباطلهمعلوالبدعةالأهواءأهلاستدلالفإنثتم؟ومن

-معناهعلىالدلالةظاهرالإسنادصحيحكان!انحتى-صفتههذهتكون

ولذا؟،نفسهفيبدليلليسبمااستدلاللأنه؟أساسهمنباطلاستدلالولهو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهممنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الأدلةمنليسأنهببيانبهنقفاستدلالهمإلىيبادرونالسنةأهلفإن

والبدعةالأهواءأهلاستدلاليسقطوبذلكأصلأ،بهايستدذالتيالشرعية

كعدمه.-عليهبهاستلإذفيما-وجودهويكونجذورهمنويجتثبتمامهبه

بالحديث؟والبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفينماذجومن

يأتي:ماشرعيآدليلأيكونأنيصلحلاأنهببيان

:الأولالنموذج

الشبهة:

علىحراءغارفيالبعثةقبل!هبتحئثهوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.(1)المبتدعةالصوفيةالخلوة

الشبهة:نقض

فيهايحتجفبعضهمالخقوات:وأما":تيميةابنالإسلامشيخقال

كانإنالنبوةقبل!هفعلهمافإنخطأ،وهذا.الوحيقبلحراءبغاربتحنثه

نبأهحيثمنوهوفلا،وإلافيهباتباعهمأمورونفنحنالنبوةبعدشرعهقد

أقاموقد،الراشدونخلفاؤهولاحراءغارإلىذلكبعديصعدلمتعالىالله

فيمكةودخلسنة،بضععشرةالهجرةقبلبمكة-عليهاللهصلوات-

،الاعتكافمننوعوصورتهابوجههاوهي،العزلةمنأخصالخلوة":زروقأحمدقالول(1)

تشيرالسنةلكنله،حذلاالقومعندوأكثرهافيه،كانتوربماالمسجد،فيلاولكن

،المواعدةأصلهيإذ،ثلاثونالحقيقةفيوالقصد،الهمهموسىبمواعدةللأربعين

.(251)صالتصوفقواعد."مسلمفيكماشهرآبحراءوالسلامالصلاةعليهوجاور

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

بالمصادرالأصهميلةوالبدعة*هواءأهلاستدلال

حجةفيوأتاها،ليلةعشرينمنقريبأبهاأقامالفتحوعامالقضاء،عمرة

هذاأنوذلك،يقصدهولممنهقريبحراءوغار،ليالأربعبهاوأقامالوداع

لملأنهإتيانهلهمسنهوالمطلبعبدإن:ويقال،الجاهليةفييأتونهكانوا

عليه-اللهصلوات-النبوةبعدبهاجاءالتيالشرعيةالعباداتهذهلهمتكن

مابخلافحراءإتيانعنتغنيفهذهالمساجد،فيوالاعتكافكالصلاة

.(1)"الوحينزولقبلعليهكانوا

الييزانفيوتخقى،والجماعةالجمعةتركمنعندهمكانولهذا":وقال

كانلكونه-!صبالنبييقتديأنهوزعم،جماعةولاجمعةلاحيثوالجبال

التيالشرعيةالعباداتمنلهشرعماتركفي-النبوةقبلحراءغارفيمتحنثا

النبيفإنمخطئا؟كان؟النبوةقبليفعلكانبماواقتدى،رسولهبهاالفهأمر

فيالتحنثمنذلكقبلفعلهمايفعليكنلمبالنبوةاللهأكرمهأنبعد!و

بعدوأتاها،سنةعشرةبضعالنبوةبعدبمكةأقاموقد،ذلكنحوأوحراءغار

غاريقصدولم،الجعرانةعمرةوفي،الفتحغزوةوفي،القضيةعمرةفيالهجرة

يتخلونولاحراء،غاريأتيمنهمأحديكنلمبعدهمنأصحابهوكذلكحراء،

أربعينيةخلوةمنهمأحدعملولا،المنقطعةالأماكنفيوالجماعةالجمعةعن

التيالشرعيةبالعباداتالقهيعبدونكانوابل،بعفالمتأخرينيفعلهكما

الصلوات:مثل،واتباعهبهالإيمانعليهمالقهفرضالذي!هالنبيلهمشرعها

ومثل:المساجد،فيوالاعتكافالصيام:ومثل،الصلواتمنوغيرهاالخمس

.(01/394)الفتاوىمجموع(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

.(1)"الجهاد:ومثل،والقراءةوالأدعيةالأذكارأنواع

التحليل:

والثوابللأجرطلبأالمواضعمنموضعلزومأن:السنةأهلعقيدة

منوالبدعةالأهواءأهلوأمامعتبر.صحيحدليلفيهيكونأنيجباللهمن

نأوزعموافيها،يعتزلونخقواتلأنفسهمفابتدعواتابعهمومنالصوفية

ذلك:علىبهاستدلواومما،الصالحاتوالأعمالالقرباتمنهذاعملهم

المذكور.الحديث

صراحةعليهدذماهو:الحديثمنوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

علىبهفاستدلوا،بعثتهقبلالخلقعنفيهواختلائهحراءغار!ولزومهمن

!نرو.بالنبيالاقتداءمنوجعلوهمكالبأيفيالخلوةمطلق

شرعيأ:دليلأيكونأنيصلحلاأنهببيانبالحديثاستدلالهمونقفس

دليلأيكونفلاكذلككانوما،النبوةقبلذلكفعلقدووخصالنبيأن-1

،النبوةبعدبهأمرأوفعلهقد!النبيأنيثبتى!حبهالاستدلاليصحشرعيأ

اتباعها.أوجبالتيالسنةومن،الثهشرعهالذيالدينمنبذلكفيكون

مع-بعثفبعدواحدةمرةولوذلكفعلأنهه!ن!النبيعنيثبتلمأنه-2

إلىهجرتهبعدمرالمحبفيهاووجوده،الزمنمنبرهةبعثتهبعدمكةفيإقامته

علىشرعيأدليلأحراءغارفيتحتفيكونأنيصلحلاوبذلك،-المدينة

مطلقأ.نبؤتهبعديفعلهلملأنه؟المبتدعةالخلوة

.(18/11)الفتاوىمجموع(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

المساجدتخصيمقهيبعثتهبعد!صالنبيفعلهاالتيالسنةأن-3

قبليفعلهكانالذيالتحئثوتركهوالذكر،للعبادةولزومهافيهابحالاعتكاف

دليلأيكونأنيصلحلابعثتهقبلالتحنثمنيفعلهكانماأنفظهرابححة،

به.ئستدذشرعيأ

الثاني:النموذج

الشبهة:

دخلاللهإلاإلهلا:قالمن":بحديثوالبدعةالأهواءأهلاستدل

.الإيمانمسفىعنالعملإخراجعل"الجنة

الشبهة:نقض

التيبالأحاديثمحتجاحتجفإن":الآجريالحسينأبوالإمامقال

نزولقبلكانتهذه:لهقيل."الجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمن":رويت

اللهنعتهمممن،المسلمينعلماءقولوهذا،لهذكرناتقدمماعلىالفرائف،

ماجملةعنخرجواالذينالمرجئةسوىبهم،يقتدىأئمةوكانوابالعلم!

منيستوحشلاالذينالأئمةوقولبإحسانلهموالتابعونالصحابةعليه

.(1)"بلدكلفيذكرهم

:فقال؟الإيمانعنرجلسألهأنه،عيينةبنسفيانعنبسندهروىثم

يبقىلاحتىوينقص،اللهشاءمايزيد:قالوينقم؟يزيد:قال،وعملقول

يزعمونعندنابقومنصنعكيف:الرجلقال،بيدهسفيانوأشارهذه،مثلمنه

.(1/97)لشريعةا(1)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

أحكامتقررأنقبلقولهمالقولكان:سفيانقالعمل؟بلاقولالإيمانأن

نأكافةكلهمالناسإلى!نح!همحمدآنبينابعث!اللهإن،وحدودهالإيمان

وأموالهمدماءهمبهاعصمواقالوهافلما،اللهرسولوأنهاللهإلاإلهلا:يقولوا

قلوبهممنذلكصدق!ثاللهعلمفلما،!اللهعلىوحسابهمبحقهاإلا

الإقرارنفعهممايفعلوالملوفواللهففعلوا،فأمرهم،بالصلاةيأمرهمأنأمره

يأمرهمأنأمرهقلوبهممنذلكصدق!الثهعلمفلما،صلاتهمولاالأول

الإقرارنفعهممايفعلوالملواللهفوففعلوا،فأمرهم،المدينةإلىبالهجرة

أمرهمقلوبهممنذلكصدقوتعالىتباركالثهعلمفلما،صلاتهمولاالأول

صلاتهمويصلواكقولهميقولواحتىوأبناءهمآباءهمليقاتلوامكةإلىبالرجوع

رسوليا:فقالأبيهبرأسأحدهمأتىحتىففعلوا،فأمرهم،هجرتهمويهاجروا

ولاالأولالإقرارنفعهممايفعلوالملوفوالله،الكافرينشيخرأسهذا،الله

قلوبهممنذلكصدق!اللهعلمفلما،قتالهمولاهجرتهمولاصلاتهم

ففعلوا،تذللأرؤوسهميحلقواوأنتعبدآبالبيتبالطوافيأمرهمأنأمره

قتلهمولاهجرتهمولاصلاتهمولاالأولالإقرارنفعهممايفعلوالملوفوالله

أموالهممنيأخذأنأمرهقلوبهممنذلكصدق!تاللهعلمفلما،آباءهم

لملواللهفووكثيرها،قليلهابهاأتواحتىففعلوافأمرهمبها،يطهرهمصدقة

آباءهمقتلهمولاهجرتهمولاصلاتهمولاالأولالإقرارنفعهممايفعلوا

.(1)طوافهمولا

.(001-1/99)لشريعةا(1)
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من!كلجنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

الأصهيلةبالميهادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

السحليل:

بالطاعةيزيدوأنه،وعملوقولاعتقا؟الإيمانأن:السنةأهلعقيدة

الإيمانأنفابتدعواالمرجئةمنوالبدعةالأهواءأهلوأما.بالمعصيةوينقص

.الإيمانمسمىعنالأعمالوأخرجوا،ينقصولايزيدلا

منعليهدذماهو:الحديثمنوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

العمل.علفيهيتصت!أندونبالشهادةأتىمنلمطلقالجنةدخولإيجاب

شرعيآ:دليلأيكونأنيصلحلاأنهببيانبالحديثونقفاستدلالهم

قبلالإسلامأولفيكانأنهوذلك،منسوخةدلالفالحديثأنببيان

شرعيآ؟دليلأيكونأنيصلحلاوالمنسوخ،والنهيالفرائفوالأمرنزول

.المنسوخويتزكبالناسخيعقلوإنما،باتفاقبهالعمليجوزلالأنه

ر!!!!اكع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثالثالمب!ث

بالإجمامالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةالصمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلا!منهج:الثانيالمطلب.

.بالإجماع

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

.بالإجماعوالبدعةالأهواء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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جس!نمنقضفيالهممنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةاال!هواءأهلاستدلال

الثالثالمبعث

بالإجما4الاستدلال

الصمهيد

السنةأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلة

منعبادهبهالثهكف!وماالديناعتقادمعرفةالمرء:علما"أوجبإن

طرقهاإلىوالتوصل،واليقينبالدلائلرسلهوتصديقوصفاتهتوحيدهفهم

حجةوأوضحققولأعظممنوكان،والبراهينبالحججعليهاوالاستدلال

الأخياروصحابتهه!ن!اللهرسولقولثم،المبينالحقاللهكتاب:ومعقول

والمقامبمجموعهاالتمسكثم،الصالحونالسلفعليهأجمعماثم،المتقين

أحدثهامماإليهاوالاستماعالبدععنالاجتنابثم،الدينيومإلىعليها

المفلون.

وطرائق،المنقولةالمحفوظةوالآثار،المتبوعةالموروثةالوصايافهذه

،المنصورةالباهرةوالحجج،المشهورةاللائحةوالدلائل،المسلوكةالحق

وعامتهمالناسخاصةمنبعدهمومنوالتابعونالصحابةعليهاعملتالتي

منثم،العالمينرباللهوبينبينهمفيماحجةواعتقدوها،المسلمينمن

سلوكفيواجتهد،المتبعينمنآثارهمواقتفى،المهتدينأئمةمنبهماقتدى

.محسنونهموالذيناتقواالذينمعوكان،المتقينسبيل

الشريعة،منهاجعلىالحججبهذهوداوم،المحجةهذهمثلفيأخذفمن

انفصاملاالتيالوثقىبالعروةوتمسك،والآجلةالعاجلةفيالتبعةدينهفيأمن
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

بركتها،ويستعجلبحمايتها،ليتحصنبمثلها؟يتقىالتيبالحئةواتقىلها،

وابتغىعنها،أعرضومن.-اللهشاءإن-والمآلالمعادفيعاقبتهاويحمد

،وأغواهبمغتفاختيارفيأخطأ،تعداهمماسواهايرومأو،يهواهمماغيرهافي

.(1)"وأرفىاهالضلالةسبيلوسلكه

تفاصيلوأما،السنةأهلعندوحجيته(2)الإجماعمنزلةيبتنمامجقلفهذا

سيأتي:فكماذلك

حجةوهو،والدينالعلمأصهولمنالثالث*صلهوالإجماع-1

حقآ:إلايكونولا6الدينمهمصائلجميعفي

والسنةالكتابباتباع:الأمةهذهمنالعذابأهلعنالنجاةأهلامتياز

الذيوالسخةالكتاببعدالثالثالأصلكانولذلكذلك،علىوالاجتماع

.الإجماعهوبهالعملتقديميجب

ويقومالعقائد،وفيالأحكامفيإليهايرجعونالتيالسنةأهلفأصول

ثلاثة:وفرومجها؟أعويهاكقهاالذينئةالأحكايماسينباطفيمنهجهمعليها

.(01-1/9)والجماعةالسضةأهلاعتقادأصولشرح(1)

المسيز)أجمعت:تقول،والعزيمةالنيةإحكام:الأول:معنيانله:لغة:والإجماع(2)

معجمانظر:الأمر(.على)أجمعوا:تقول،الاتفاق:الثاني.(عليهو)أجمعتوالأمز(

العربلسان،(202-102)صالقرآنألفاظمفردات،(1/479)اللغةمقاييس

(8/58-57).

علالأعصارمنعصرفيوفاتهبعدحنررمحمدأمةمجتهدياتفاقلاواصطلاحأ:

.(132)عإرشادالفحول."الأمورمنأمر
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.التاسمنأحدكلاتماللهكلايمعلىيقذمونلافهم،!الفهكتابأؤلها:

ئقذمونلا،وطريقةقذيمنعنهأثزوما!روالفهرسولسئةوثانيها:

الئاس.منأحدقذقيذلكعلى

.الإجماععليهوقعماوثالثها:

ولاسايكهتجللاالذي،المستقيموالضراطالؤشطالمنهجهووهذا

اتتغه)1(.منتشقى

بهامقطوعأحجةكانالدينمسائلمنمسألةأيفيالإجماعثبتومتى

فيجب:والأحكامالعقائدعلىتعالىالثهدلائلمنودليلأ،الشرعحججمن

وحرمت،إليهوالاحتكاموالرجوعبهوالاحتجاجوالاستدلالبهوالعملقبوله

عق.والخروجمخالفف

كلفإنواحد،الثلاثةفمدلولى(والإجماع،والسنة،)الكتاب:قلناإذا"و

الجملة،حيثمنعليهمجمعةوالأمةله،موافقفالرسولالكتابفيما

الرسولسنهماكلوكذلك،الكتاباتباعيوجبمنإلاالمؤمنينفيفليس

ماكلوكذلك،ذلكعلىمجمعونوالمؤمنون،فيهباتباعهيأمرفالقرآن!كضه

لكن،والسنةالكتابفيلماموافقآحقأإلايكونلافإنهالمسلمونعليهأجمع

وحيعليهفينزلالرسولوأما،الرسولعنكلهدينهميتلقونالمسلمون

نأيجبالسنةبهجاءتماكلفليس،...الحكمةهوآخرووحي،القرآن

شرحوشزخيها:،-(3/175)الفتاوىمجموعضمن-الواسطيةالعقيدةانظر:(1)

.(327-2/432)عثيمينابنوشرح،(356-534)صهراسخليلمحمدالشيخ
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نقضفيالهمصنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

عليهيدلأنلابدفإنه،الإجماعأهليقولهمابخلاف،القرآنفيأر!فميكون

وتحليلهونهيهأمرهفيالقهوبينبينهمالواسطةهوالرسولفإن،والسنةالكتاب

.(1)"وتحريمه

لثئ؟فيتترغتمقإنمبئلأقيآؤأوليآلرتعولؤآلهيعوأآدتةآظيعوأءاضنوأآلذينتآتها!:تعالىلقا

ومن!،951:لنساءاا(تأوللينم!خآوخئرلكذلأخرآلؤيروآبآلتؤانكنغئؤمنونوآلرس!وليلتوثآإقرذوة

ؤنضهملإءحهممتؤلىقالؤيةءآتمؤيجينغترشبيليؤتتيغتهدىآتهتتينمابغدمنماآلزس!وذيصثايتي

فغروفيؤتتهؤئبآتآعيونيلتاله!أخيجت\قؤخثركنتتم!،!511:النساءأ(ضجيزاؤسصلىت

لنعولؤأثهدآءوسطاأقةجعفتبهئملكوكذ!،0111:عمرانآلا(بألترآتمنحرؤتؤمنونعون

.!341:البفرة9(لتايمىآغلى

مفارقتها،منوالتحذيرالجماعةبلزومالأمرفيهاالتيالأحاديث:السنةومن

الفرقةوأحاديث،ضلالةعلىالأمةهذهيجمعلااللهأنفيهاالتيوالأحاديث

.(2)المنصورةوالطائفةالناجية

،(3)"مضلضالفهووالتواترالإجماعخالفمن"أحمد:الإمامقال

كتابفيوردبماالسنةأهلمذاهبصحةعلىأستدلثم":اللالكائيوقال

ذكرتهما،جميعافيهماوجدتفإن!وو،اللهرسولعنرويوبمافيها،تعالىالله

.(7/04)الفتاوىمجموع(1)

،(13-ه1/131)الناظرروضة،(471-1/146)الأصولفيالأدلةقواطع:انظر(2)

المنيرالكوكبشرح،(503-498/20)(179-176/19)الفتاوىمجموع

(224-215/2).

.(122)ع-الخلالرواية-أحمدالإمامعقيدة(3)
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جك!نمنقضفيالهصنةأهلج!نم:الأولالفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

الصحابةعنإلافيهماأجدلم!ان،ذكرتهالآخردونأحدهمافيوجدت!ان

بأنوارهم؟وش!تضاء،بأقوالهمويهتدىبهم،يقتدىأنورسولهاللهأمرالذين-

فإنبها،احتججت-التأويلمعانيومعرفتهم،والتنزيلالوحيلمشاهدتهم

الشفاقولهمفيالذين،بإحسانلهمالتابعينفعنصحابيعنأثرفيهايكنلم

علأجمعواقدرأيناهمفإذا،والزلفىاللهإلىالقربةبقولهموالتدين،والهدى

بهحكمناكفروهأوبدعتهعليهردواأوقولهأنكرواومن،عليهعؤلناشيء

هذهيحفظونقومهذايومناإلى!اللهرسوللدنمنيزلولمواعتقدناه،

طرقلجهلهالطريقةهذهعنحادمنهلكوإنمابها،ويتدينونالطريقة

.(1)"الاتباع

والهمصلف:الصحابةإجماعهوالمعتبرلاجماع-2

الصدرعليهكانماهو:بهالإحاطةويمكنينضبطوالذيالمعتبرالإجماع

الثلاثةالقرونأهلمنالصالحالسلفثمالصحابةمنالأمةهذهمنالأول

وتفزقتالأمةوانتشرتالاختلافكثربعدهمإذ،وتابعيهمالتابعينمنالفاضلة

بهمالإحاطةفصارت،الأقوالوتنؤعتوالمقالاتوالأهواءالبدعوظهرت

الأمور)2(.أصعبمن

.(1/27)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(1)

للشيخوشزخيها،-(3/175)الفتاوىمجموعضمن-الواسطيةالعقيدةانظر:(2)

.(328-327/2)عثيمينولابن،(355)عهراسخليلمحمد
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نقضفيال!صنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

.(1)"الصحابةإجماع:الإجماع"أحمد:الإمامقال

فيأعمارهمأفنواالذينالسنةأهلبهويعمليعلمهإنماالإجماعوهذا

الأعصار.وأئمةوالتابعينالصحابةمنالعلماءأقاويلحصر

بهيعتذلابمن-العقائدبابفي-الإجماعفيعبرةلاانهةثئم؟ومن

لاماالعلممنيعرفومن،كالعوامعندهعلملاومن،والمصجانينكالصبيان

ومن،الحسابودقائقوالنحوواللغةالكلامكأهلالعقائدمعرفةفيلهأثر

خرجواالذينوالبدعةالأهواءأهلعنفضلأ،والسلفالصحابةإجماعبعدجاء

.(2)هنمليسماالإسلامفيوأحدثواالمسبوقالإجماعوخالفواوالجماعةالسنةعن

آمنمنكلعلىيجبجامعأصلفهذا":تيميةابنالإسلامشيخقال

الأولينالسابقينوسبيلالمعلومةالسنةيخالفولا،يتبعهأنورسولهبالثه

السنةخالفمنباتباع،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمن

ولا،المسلمينأئمةمنإمامبدعتهفيمعهوليسسيمالا،القديموالإجماع

،والنزاعالإجماعمسائلفيقولهيعتبرمنولا،الدينفيقولهعلىيعتمدمجتهد

أنهقذرولو.موافقتهعلالإجماعيتوقفولا،بمخالفتهالإجماعينخرمفلا

وباتفاقالمتواترةالسنةعليهبمامخصوفالكانمجتهدعالمذلكفينازع

شرعي،دليلمعهولاالمجتهدينمنليسالمنازعكانإذافكيف،قبلهالأئمة

هامشفيالمذكورةالمراجعوانظر:.(221)ص-الخلالرواية-أحمدالإمامعقيدة(1)

السابقة.الصفحةمن(6)

الناظرروضة،(1/114)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلالردفيالانتصارانظر:(2)

(1/135-138).
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الفصل

*مهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فير(بغترمجزؤلامدىؤلاكنفو!يخدلمفيآلته،علمبلاالدينفيتكلممناتبع!انما

.(1)"!؟18:الحجا

الصحيحة:الشربعةموازينمنميزانالأجماع-3

فأهل،الصحيحةالشرعئةالثلاثةالأصولهيوالإجماعوالسنةالكتاب

لهمماظاهرةأوباطنةوأعمالأقوالمنالناسعليهماجميعبهايزنونالسنة

خالقهاوما،وقبلوهحقأنهعلموامنهادليللهووجدوافقهافما،بالدينتعلق

.(2)هبأتىمنكانإلأورذوهبطلانهعلموا

الحق:عنوالخارجينللهممنةالمخالفينعلىبهئرذأصلالإجماع-4

مخالفتهجوازعدم:-سبقكما-حجةالإجماعكونمقتضياتمن

أتىمنوأن،للحقومخالفةالهدىعنضلالذلكوأنعنه،والخروج

السنةأوالكتابمنقولهعلىبالدليليطالبفإنهالدينمنأنهاذعىبشيء

به.أتىمابطلانعلىدليلأذلككان!الابهأتىفإن،الإجماعأو

يرذونالتيالقويةالأصولمنالإجماعيجعلونالسنةأهلفإن؟ولذلك

دليلأالقديمالسابقالإجماعمخالفةمجرديجعلونبل،وأهلهالباطلعلبها

:البطلانعلى

.(631-1/621)الفتاوىمجموع(1)

شرحوشزخيها:،-(3/175)الفتاوىمجموع-ضمنالواسطيةالعقيدةانظر:(2)

.(328-2/327)عثيمينابنشرح،(355)صهراسخليلمحمدالثسيخ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجص!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وروينا!اللهكتابمنذكرنافيمانظرمنيكفيولكن":الدارميقال

لهم:فيقولوحديثا،قديماللأمةهؤلاءمخالفةأنيعلمأنالاثار:هذهمن

خلقأنهأنتموزعمغ،الثهكلامسموهبعدهوالأمةورسولهتعالىاللهوجدنا

ناطقبكتابفيهائتواأو،بعدهمنوللأمةولرسولهدئهمخالفةبهذافكفى،الثه

أبدا،بهتأتواولن،مخلوقأنهالعلمأهلمنأحدأواللهرسولعنأثرأو

الإسلاموأهلالثهرسولوأصحاباللهرسولعنالكفرتأثرونوكيف

كتابمنلهاأصللاوبمعانمقلوبةبتفاسيريحتجبعضهمفذهب،؟بعدهم

التيالأغلوطاتهذهدعوا:لبعفهمقلتيقينا.الكفرإلاإجماعولاسنةولا

علىفيهايعتمدالتيبالمنزلةكتابهمناللهينزلكمولن،منكمأعلمبهانحن

الثهعنمنصوصابهأتيناكموقد،آرائكممنشيءفيهايقبلأوتفسيركم

منهمأحدعنفهاتواحقا،الثهكلامأنهبأجمعهاالأمةوعنرسولهوعن

المسلمينلجماعةالمفارقونفأنتموالا،ادعيتمكمااللهخلقأنهمنصوصا

ورسوله،كتابهوعلىاللهعلىالمفترون،اللهآياتفيالملحدونوحديثا،قديما

.(1)"منهمأحدعنتأتواولن

الذيالقرآنهذاأنالإجماعأيضا:لهمويقال":الملطيالحسينأبووقال

خالفتمأينفمنشيء،منهينسخولميبذلولميغئرلماللهرسولمحمدعلىأنزل

.(2)"ضلالإجماعخالفومن،؟ونميمخوبذلغترالقرآنإن:وقلتمالإجماع

.(180)صالجهميةعلىالرد(1)

.(92)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

!مصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

والمجادلوالعالمالأمراء،همالمضلون..فالأئمة.":الإسلامشيخوقال

أئمةمنيقعكما،العالموهوتنرذ،الاعتقادصحيحأحدهمالكنالعلماء،هم

يجادلونالذينوالمتكلمينكالمتفلسفةوالثاني.والجماعةالسنةأهلالفقهاء

احتجاجهم!انما،اللهآياتمنمنسلخونالحقيقةفيأنهممعالقرآنبشبهات

تدفعوالإجماعالسنةفإن؟...عليهواعتماذابهاهتداءلا،للخصمدفغابه

.(1)"شبهق

!ح!!!!اكع

.(01/355)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الاءولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيته4الإجمامنزلة

وانكارحجيته:6بهالعلمإمكانوانكار6لإجماعوقولحإمكانإنكار-1

الجملة-في-الإجماعأنفيالسنةأهلوالبدعةالأهواءأهليجمهوريوافق

حجه.

إلى(الشيعةوبعض،المعتزلةمنالنطام:)وهممنهمطوائفوذهبت

بوقوعه.العلمإمكانإنكارإلىأيضأوذهبوا،الإجماعوقوعإمكانإنكار

والنظام،الشيعةمنوالإمامية،الخوارج:)وهممنهمطوائفذهبتكما

شرعية:حجةنفسهالإجماعيكونأنإنكارإلى(المرجئةوبعض،المعتزلةمن

وأما،الفرقةحدوثقبلحجةالصحابةإجماعإنفقالوا::الخوارجأما

لأنغير؟لاأالخوارج:أيأهمطائفتهمإجماعفيالحجةفقالوا:بعدها

مذهبهم.علىكانمنإلاعندهممؤمنولا،المؤمنينبقولالعبرة

الأمة،دونالمعصومالإمامقولعندهمفالمعتبر:الرافضةالإماميةوأما

منفيهملأنإليهالمصيروجبحكمعلىأجمعواإذاالمسلمينإنوقالوا:

حجة.فيهولكنبحجةليسعندهمنفسهوالإجماع،الإماموهوحجةقوله

فيآحادهاقولوبينالأمةجميعقولبينفيسوي:المعتزليالنظاموأما

مستندهفيالحجةوإنماحجة،الإجماعفييرىولا،الجميععلىالخطأجواز
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.(1)الحجةبهتقومدليلالهيقدرلميظهرلم!انلنا،ظهرإن

إجماععنوالخروج6والهم!لفالصحابةبإجماع*عتدادعدم-2

العلم:أهل

)إمكانالإجماعبأصلمنهماعتذمن-والبدعةالأهواءأهليشترك

الاعتدادعدمفي-ذلكفيخالفومن(وحجيته،بهالعلموإمكان،وقوعه

القرونأهلمنبعدهمفمنالصحابةمنالسلفبإجماع-العقائدأبوابفي-

الخروجويجؤزون،إليهوالاحتكامبهوالاحتجاجالرضىوعدم،الفاضلة

وشتهبدعاوىأوجبوه؟أوذلكاستحبواربمابل،اتباعهوعدمومخالفتهعنه

مذهبهمأو:،الباطنولناالظاهرهوعليهكانواماإن:كقولهم،وضلالات

شك-بلا-وهذا،العباراتمنذلكونحو،وأحكمأعلمومذهبناأسلم

تقديرهاعدمفي(والسنة)الكتابعالوحينصومنلموقفهمامتدادهو

إجماعاتعنللخروجمنهمواحتيالإليها،والتحاكملهاوالتسليمواتباعها

شتههم.وتفتدمذهبهموتبطلوبدعتهمتنقفهواهمالتيوالسلفالصحابة

فيالبرهان،(87)صالفقهأصولفياللمع،(934)صالفقهأصولفيالتبصرةانظر:(1)

السرخسيأصول،(488-1/486)الأصولفيالأدلةقواطع،(1/184)الفقهأصول

المسودة،(11/134)الفتاوىمجموع،(131عر)الناظرروضة،(1/95296-2)

السولنهاية،(253-2/352)المنهاجشرحفيالإبهاج،(282)صالفقهأصولفي

،(491-3/488)الفقهأصولفيالمحيطالبحر،(81-2/80)الوصولمنهاجشرح

.(971-2/491)الفحولإرشاد
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

عنفخرجوا،الجماعةوفارقنقفالإجماعمنأولهموالخوارج

السبلمنسبيلألأنفسهمواختطوا،وقتهمفيالتابعينوأئمةالصحابةإجماع

زعمفي-لأنهم؟إجماعهمهوالمعتترالإجماعجعلواثم،الحقعنالمتفزقة

الذين-الإجماعأهلعلىبالنكيرعادواثم،الإجماعوأهلالجماعةهم-أنفسهم

.!!والجماعةالإجماععنبالخروجعليهمفحكموا-حقأأهلههم

القدرية،من:والبدعةالأهواءأهلفرقمنفرقةكلفعلتوهكذا

وغيرهم.،والصوفية،والمعتزلة،والشيعة،والمرجئة

رسولسنةمنالحجةنذكر-التوفيقوبالته-الانونحن":بطةابنقال

فلمرسولهوسنة!اللهكتابفيكانتإذاالحجةفإن،ذكرهعلىالثهيعينماالله

وإيثاروالإلحادالجحودعلىوالإصراربالبهتإلاحجةعليهمالمخال!يبق

عنذلكفيرويبماأيضاالسنةوسنتبع،والعمىالزيغأهلواتباعالهوى

للمستبصرين،بميرةفيزيادةليكونالمسلمينفقهاءقالتهوماوالتابعينالصحابة

!اجماعنبيهوسنةاللهضبكتابيرفلمالمصطفىطريقخاث!عبدضلفلقد

.(1)"الشقاءعليهكتبفقد،دينهأهل

وتفهموهفاعقلوه-اللهرحمكم،أخوانييا-لكمذكرتهقدمافكل":وقال

عليهوأجمعالصادقالنبيوقالهالناطقالكتاببهنزلمافهوبه،للهودينوا

والحكماءوالعقلاءوالتابعينالصحابةمنالراشدونوالأئمةالصالحالسلف

قلوبهماللهأزاغالذينالقدريةالمشائيممذاهبواحذروا،المسلمينفقهاءمن

.(1/294)المذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة(1)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

؟...وقراآذنهموفييفقهوهأنأكنةقلوبهمعلىوجعلأبصارهموأعمىفأصمهم

الرسولويعاندالقرآنويجحد،...اعصمنياللهم:يقوللاالملعونالقدريفإن

.(1)"المسلمينإجماعويخالف

ولووالحشو،التقليد)2(منالمسلمينبهقذفواماثم":اللالكائيوقال

المحدثةوآراؤهمالمظلمةأصولهمكانتمذاهبهمحقيقةعنلهمك!ث!ف

ذإتأخلقالحشومنانتحلوهاوبما،أليقبالتقليدكانت؟المنكرةوأقاويلهم

سلفقولإلىيزعمهلمااستنادولا،سابقشرعإلىتمذهبهفيلهإسنادلا

مذاهبهواستخراجبحذقهمخالفيهعلىفخرهإذ،موافقأومخالفباتفاقالأمة

معاندأومارقمنافقإلابدعتهإلىيسبقهلموأنه،الدقائقمنوفكرهبعقله

كتابتقفذمنعلىيعيبأنأصولههذهمنبحقيتيفليسمشاقق،للشريعة

يعترضولملأحكامهماواستسلملهماوأذعنبهماواقتدىرسولهوسنةالله

أنهالمسلمينبإجماعلأن؟عليهيطعنأن-عواستحالةتخزأوبظنعليهما

أسعد،الاتباعوبنور،وأعلمأهدىالرشادسبلوإلى،أقومالحقطريقعلى

التمسكيمكفلاالذيمن؟وأسلمأبعدالاختراعوتكلفالابتداعظلمةومن

ولامتعجبا،أومنكرالاإ!هاللهرسولبسنةالاعتصامولامتأؤلا،لاإاللهبكتاب

.(3)"مستهزيامتمسخرالاإالصالحينوالسلفوالتابعينالصحابةإلىالانتساب

.(2/286)المذمومةالفرقومجانبةالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة(1)

الصحابةإجماعرذفيالمريسيعنالدارميذكرهاالتينفسهاالدعوىهيوهذه(2)

.!تقليد!إجماعهمفياتباعهمأنوهي،والسلف

.(41-1/13)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح(3)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

يعني:أالأصلبهذافالقائلون":العمرانيالخيرأبيبنيحىوقال

الصحابةمنالعلماءأقاويلبحصرأعمارهمآفتواالذينالسنةأهلهمأالإجماع

علىبقويمبعدهمالذيناللهدل!عاقزنذهبكلماالأعصار،وأئمةوالتابعين

بذلك.صفتهم

لوجهين:بمعزلهذامنوالقدريةوالمعتزلة

الشرعيةالأحكاممعرفةهو:والفقهالفقهاء،إجماعإلائعتترلاأنهأحدهما:

إلالهممعرفةلاالذينالكلامأهلبخلافيعتذولاالاجتهاد،طريقهاالتي

الصحابةعنذلكئنقلولا،القدريةعلموهذا،والأعراضوالأجسامبالجواهر

بعين.لتاوا

عليهميطعنونوهم،!صالصحابةهمالعلماءعصرأولأن:الثاني

.(1)"؟عنهمالنقللهميسوغفكيفمضى،ماعلى

عنديقفلاولأهلهبهالمعتذللإجماعوالبدعةالأهواءأهلومخالفة

ماإلىذلكيتجاوزإنهبلالاعتقاد،أبوابفيوالسلفالصحابةمخالفةحذ

كلفيالعلمأهلإجماعمخالفةفيجميعأيشتركونإنهمإذذلك،منأبعدهو

إجماعفيكانإذا-وغيرهاوالتفسيروالأصولواللغةكالحديث-عليمأوفن

يرذه.أويخالفهأوومذهبهمينقفقولهمماأولئك

.(1/511)الأشرارالقدريةالمعتزلةعلىالرذفيالانتصار(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

لأصهميلةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

عباسابنعنعكرمةروايةفيتطعنإذمنكوالعجب":الدارميقال

شهابأبيعنالمريسيبشربروايةدعواكلإقامةوتحتج،دعواكيبطلفيما

أبيعنالكلبيوعن،!هممنيدزىلاالذينعيمأبيبننعيمعنالخولاني

.(1)"تركهاعلىالعلمأهلأجمعالتيالأسانيدمنأشبههوما،عباسابنعنصالح

ألفهالذيالكتابعلىوقفتفإنيبعد،أما":(2)الهاديعبدابنوقال

أحمدالعباسأبيالدينتقيالإسلامشيخعلىالردفيالشافعيةقضاةبعض

قدكانأنهوذكرالقبور،إلىالمطتيوإعمالالرحالشدمسألةفيتيميةابن

شفاء:يسميهأناختارأنهزعمثم،الزيارةسفرأنكرمنعلىالغارةشن:سماه

الأحاديثتصحيحعلىمشتملأكتابهفوجدت،الأنامخيرزيارةفيالسقام

الأحاديثتضعيفوعلى،والمكذوبةالواهيةالآثاروتقوية،والموضوعةالمفغفة

عنوصرفهامواضعهاعنوتحريفها،المقبولةالقويةوالآثارالثابتةالصحيحة

المذكورالكتابهذامؤلفورأيت.المردودةالمستنكرةبالتأويلاتظاهرها

الأقوالإلىيعتقدهمماكثيرفيذاهبأ،لهواهمتبعأبرأيهمعجبأمماريأرجلأ

.(464-2/643)المريسيعلىالدارمينقض(1)

العلآمةالعالمالإمام،الدينشمس،الحنبليالمقدسيعبدالهاديبنأحمدبنمحمد(2)

الثوخيبلغهلاماالعلوممنحصل،(ـه570)سنةولد،العلمفنونفيالبارعالناقد

والتاريخوالأصلينوالتفسيروالفقهوالتصريفوالنحوالحديثفيوتفتنالكبار،

والتعديل،بالجرحعارفأ،الحديثوطرقالرجاللأسماءجيدآحافظآوكان،والقراءات

سنةتوفي،والسنةالكتابواتباعالسلفطريقةعلمستقيمآ،الحديثبعللبصيرآ

.(21/012)والنهايةالبداية:انظر.الأربعيندونوهوهـ(474)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمشةأهلجك!نم:لو!لااالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

والحججالمخيلةالشبهإلىيعتمدهمماأشياءفيصائرأ،الساقطةوالآراءالشاذة

منأحديوافقهولمإليهايسبقلممواضعفيالإجماعخرقوربما،الداحضة

.(1)"عليهاالأئمة

طائفتهمأفرادأقواليقذمونوالبدعةالأهواءأهلفإن:المقابلوفي

ماأعظممنوهذا،!العلموأهلالسلفمنالغفيرالجئمإجماععلىوفرقتهم

إياهم.اللهوخذلانوضلالهمالهوىوائباعهمجهلهمبهيظهر

وتقليداللهرسولآثاردفعفيأيضاالمعارضواحتج":الدارميقالى

وافتخر،...المريسيغياثبنبشرعنحكاهابحكايةالعلماءمنرواتها

ولا،إسيرينوابنالحسنعنهاسألكأنههذاعنبشربسؤالالمعارض

نإ،للإجماعمخالفاوالسنةبالكتابجاهلاجهمياعنهاسألإنماأنهيعلم

الله،دينفيالمأبونلأنه؟لإصابتهيلتفتلمأصابوإن،خطؤهفعليهأخطأ

المريسىتستفتيوكيفالثه،رسولسنةفيالطاعن،اللهكتابعلىالمتهم

قرحتىالفلالاتهذهفيوتنكيلهبأخذهقئمأنهيوسفأبيعنرويتوقد

.(2)"!؟البصرةإلىمنه

.(91-18)صالسبكيعلالردفيالمنكيالصارم(1)

.(664-2/663)المريسيعلالدارمينقض(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ولا6وضلالا!كمبدع!مجميععلىمطلقآإجماغعندهمليص-3

:يجدوهأنيمكن

جميعفيأنهم:والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةبهتظهرمما

ولاسنةولاكتابمندليلفيهلهمليسوالجماعةالسنةعنبهخرجواما

يدذكما،عليهوحرصهمإليهوالتفايهمبهاهتمامهمعدتميبيرزوهذا،سابقإجماع

.الصادقالنافعالإقرارهوليسوحجيتهبالإجماعمنهمأقزمنإقرارأنعلى

من:دعواكمعلىتتننببرهانتأتواأنمنلكمبد.فلا..":الدارميقال

.(1)"أبدامفبشيءتأتواولن،المسلمينمنإجماعأوماضيةسنةأوناطقكتاب

اللهنزولفي:أيعنيالرواياتهذهنخترعلمأنايقيناعلمتموقد":وقال

عنرويناهابلنفتعلها،ولمالآخرأالليلثلثفيالدنياالسماءإلىليلةكل

مستفيضةوكانت،الأنامإلىوفروعهالدينأصولنقلواالذينالهاديةالأئمة

قدخالفها،منعلىبهاويحتجونبروايتهاويتزينونفيهايتنافسونأيديهمفي

لاأنهببعضهافائتوا،-الثهشاءإن-رويناهاكماورويتموهاذلكعلمتم

تأتونبعفمايكونحتىمنصوصا؟النزولعنهمرويناكمامنصوصاينزل

فيعنهمثبتوماالأمةإجمالحيدقعيتم!الابه،أتيناكممالبعضصذابه

ويتم،!؟نظرائهمقولمنأوقولهممنمنصوعييضذبلامنصوصآالترول

منيع،وأصللازمشيءورواياتهمأقاويلهملأن؟!؟ءيشبلا2شييدقع

بأثرفيهاتأتواأنإلاشيءمنهاأحدأيلزمولابشيء،ليستريحوأقاويلكم

.(42)صالجهميةعلىالرد(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نمول:يالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

.(1)"أبدابهتأتواولن،عنهمرويناماكاستفاضةالأمةمستفيففيثابت

عليهموغلب،وأظهروهالناسعتمقدمارأيتلما"بطة:ابنوقال

دينهم،وتبديلسنتهموتحريفالآراء،وقذائعالأهواءفظائعمن،فاستحسنوه

وتشتيت،أفئدتهمعلىوالعمىالبليةبابوفتح،لفرقتهمسببأذلكصارحتى

الحفالواتخذوا،ظهورهموراءالكتابفنبذوا،جماعتهموتفريق،ألفتهم

واستعملوا،ربهممنالعلمجاءهممابعدمن،أمورهمفيأربابأوالضلال

بالبهتانواحتجوا،بالظنونعليهاالشهاداتوقطعوا،يدعونفيماالخصومات

فيبهلهمبرهانلافيما،يعلمونلاالذيندينهمفيوقفدوا،ينتحلونفيما

مماطرفاالكتابهذافيجمعت،...الإجماعمنفيهعندهمحجةولاالكتاب

لنانقلوهمما،المسلمينوأعلامالدينأئمةعن،نقلناهمماوجقلأ،سمعناه

بهأمروما،المؤمنينمناتبعهمنحفعليهمما،العالمينربرسولعن

.(2)ادلأثرهوالاقتفاءبهديهوالاقتداءطريقفوسلوكبستنهالتمسكمن

!ح!!!!6ر!ص!

.(97)صالجهميةعلىالرد(1)

.(001)صوالديانةالسنةأصولعلوالإبانةالشرح(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثانيالمطلب

بالإجما4والبدعةالأهوا،أهلاستدلالمنهح

الأولالمسلك

صحيحغيرإجماعاذعاء

الحجةوهي،الإسلاملأهلالثلاثةالأصولهيوالإجماعوالسنةالكتاب

استدلالأيكونلابهاالاستدلاللكن،والاستدلالوالقبولوالعملالاعتقادفي

وضوابطها،الصحيحةالاستدلالقواعدوفقجاريأكانإذاإلامقبولأصحيحأ

له:يشترطالسنةوأحاديثالكتاببآياتفالاستدلال

مماعليهادلتالتيالصحيحةالمعانيوفقبهاالاستدلاليكونأن-1

وأهليالصحابةوتفاسيزوالسنةالكتابفيالأخرىوالأحاديثالآياتبئنته

.العربولغةالعليم

)صحيحةمقبولةثابتةبهاالمستذذالسنةأحاديثتكونأنإلىإضافة-2

.(حسنةأو

المستذذفالإجماع،بالإجماعالاستدلالفي-أيضأ-يشترطانالأمرانوهذا

منها:،شروطفيهيتوفرأنبدلابه

.(1)أصلهفيثابتأصحيحأالإجماعيكونأن-1

المسلك.هذافيسأتناولهماوهذا(1)
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نقضفيالهم!نةأهلجص!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

.(1)انعقادهفيبهميعتذمنهمالإجماعأهليكونأن-2

.(2)إليهن!يسبمنإلىنسبتهتصخأن-3

.(3)وجههعلىبهيستذذأن-4

أصل!،فيثابتآصحيحأالإجماعيكونأن:بالإجماعالاستدلالشروطفمن

لوإذفيها؟الإجماعوجودالمذعىالمسألةفيمعتترخلافهناكيكونفلا

وكانتأصلأ،المسألةتلكفيإجمالحثمةيكنلممعتبرخلاففيهاوجد

كحالبهاستدذمنوحالباطلأ،المذعىوالإجما4،مردودةالإجماعدعوى

.والموضوعوالواهيالضعيفبالحديثاستدلمن

التيالمسألةوفي،وجههعلىبالإجماعيستذذأنأيفأ:شروطهومن

وأعليهيدذماغيرعلىصحيحبإجماعيستذذأنوأماعليها،الإجماعانعقد

صاحبه؟علمردودوهو،صحيحغيراستدلالفهو؟المسائلمنيتناولهماغير

استدلمنكحالذلكفيوحاله،عليهيدذلاماغيرعلىبدليلياستدللأنه

والمسائل.المعانيمنعليهيدذلاماعلىالنبويوالخديثالقرآنيةبالآية

السنة.أهلمسلكهووهذا

لمإجماعأوتيرد،لمبإجماعيستدئواأنإمافإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

وجهه.غيرعلىصحيحبإجماعأو،يثبت

والرابع.الثالثالمسلكينفيسأتناولهماوهذا(1)

الثاني.المسلكفيسأتناولهماوهذا(2)

المسلك.هذافيسأتناولهماوهذا(3)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:ا!ولالفصل

!صهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

لاماالقرآنمنيفهمونالناسمنوكثير":تيميةابنالإسلامشيخقال

فيبيناوقد،العقليعارضذلكويجعلون-فاسدمعنىوهو-عليهيدل

منيذكرونماعامةفيهوذكرنا،والنقلالعقلتعارضدرءمفرد!صنف

ماكانإذاإلايقعلاالتعارضأنوبيتا،والسنةالكتابمعارضةفيالعقليات

مايكونأنأو،البدعأهلكلامعلىالغالبهووهذافاسدأ،معقولأ:شقى

لانصمنفاسدفهموإما،موضوعحديثإما:منهليسالشرعإلىأضيف

.(1)"باطلإجماعنقلوإما،عليهيدل

منها:،لأسبابالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلكوإنما

عدمإلىذلكبهمفأففمى،والسلفالصحابةبإجماعيعتذونلاأنهم-1

والسلفالصحابةإجماعاتأنالمعلومومن،واقتداخوطلمآازوعآبهالعناية

عندمنأحدثواأن:ذلكآثارمنوكانمذؤنة،مشهورةالاعتقادأبوابفي

سلف.فيهالهمليسإجماعاتأنفسهم

عليه،ليستعمدتهملأنأصلأ؟بالإجماعالعنايةأهلمنليسواأنهم-2

الإجماعمنينقلونهمافأكثرولذلك،وقواعدهمومذاهبهمأصولهمعلىوإنما

يقتلإنما":الإسلامشيخقال،الاستدلالأوالنقلفيخطأأوكذبفيهيكون

،والنزاعالإجماعيعرفممنكانإذاالإجماعيخالفغيرهأنيدعيمنقول

الذيالمعترضهذامثليكونلا،ذلكبهيظهرعظيمعلمإلىيحتاجوهذا

هذهمثلفيأصحابهقالماولاإليهانتسبالذيالمذهبنفسيعرفلا

.(424-5/144)النبويةالسنةمنهاج(1)
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

علماءإجماغهذامثلتعيرففكيففيها!،وصنففيهاافترىقدالتيالمسألة

.(1)"!؟والاستدلالالنقلفيوتقصيرهقصورهمعالمسلمين

والسنةالكتابمن-واستدلالأنقلأ-الصحيحةالأدلةجميعأن-3

الشناعةودفعمذهبهمتقويةفأرادوا،وقولهممذهبهمبخلافهيوالإجماع

استدلالأ)2(.أوثبوتأالباطلةالإجماعاتبتلكالناس!ايهامأنفسهمعن

غيرإجمالحباذعاءبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

صحيح:

مشروعيةإلىبذلكللتوضلالقبور،زيارةمشروعيةعلالإجماعاذعاء-1

.(3)للزيارةإليهاالزحالشذ

مشروعيةإلىبذلكللتوضل!وو،قبرهزيارةمشروعيةعلالإجماعاذعاء-2

.(4)للزيارةإليهالزحالشذ

.(91-ه1/941)الأخنائيعلىالرد(1)

الجمهور،عندقاطعةحجةوالإجماع":(131)صالناظرروضةفيقدامةابنقال(2)

علعقبثم"حجتهقامتقولكل:والإجماع:وقال،بحجةليس:النظاموقال

."قولهشناعةنفسهعنليدفع":بقولهالنظامقول

الإنسانصيانة،(33.-1/431،327)السبكيعلالردفيالمنكيالصارمانظر:(3)

.(6.-59)صدحلانالشيخوسوسةعن

عنالإنسانصيانة،(344-1/343)السبكيعلىالردفيالمنكيالصارمانظر:(4)

.(97-96)صدحلانالشيخوسوسة
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجك!نميلأول:الفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

مشروعيةإلىبذلكللتوضل!س،قبرهفيحياتهعلىالإجماعاذعاء-3

.(1)قبرهعندبهوالاستشفاعالتوشل

،الإسلامأحكامعليهأجريتبالشهادتيننطقمنأنعلىالإجماعاذعاء-4

التي-والكفرالشركبأفعالأتىوإنالمسلمعصمةإلىبذلكللتوضل

.(2)-بالمقبورواستشفاعأوتوشلأللقبورزيارةيسفونها

وطلبور!ك!بالنبيتعالىاللهإلىالاستشفاعأنعلىالإجماعاذعاء-5

.(3)زئاج:موتهبعدمنهالشفاعة

القبور)4(.الرحالشدجوازعلىالإجماعاذعاء-6

توبتهفإنبالشركردتهكانتإذاالمرتدأنعلىالإجماعاذعاء-7

.(5)-منهوتوبتهالشركعنإقلاعهاشتراطدون:أي-بالشهادتين

تعظيموجوبعلىبالضرورةالدينمنالمعلومبالإجماعالاستدلال-8

.(6)وو!فيهالغلومنوالبدعةالأهواءأهلبهيقومماعلى!و،النبي

(2

(3

(6

.(82-81)صالشاميةالداحضةالشبهعلىالشهابيةالمرسلةالصواعقانظر:

.(035-1/634)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياءانظر:

ماكف،(354-1/353)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياءانظر:

.(581-551)عجرجيسبنداودقلبعلىوالتلبيسالبهرجمنإبليسألقاه

.(442-432)صالأفهامجلاءأوهامعنالظلامغياهبكشفانظر:

.(353-1/352)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياءانظر:

.(99)رعدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانةانظر:
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نقضفيالهممنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

وأن،اللهإلاإلهلا)أنشهد:إذاالكافرأنعلىبالإجماعالاستدلال-9

بهمايشهدكانمنعصمةعلى،الإسلامفيدخلفقد(اللهرسولمحمدأ

.(1)هثلالغيرالعبادةأنواعيصرفوهو

على،وتعالىتباركاللهعنالنقمىنفيعلىبالإجماعالاستدلال-15

النقصإثباتيستلزمإثباتهاأنبدعوىاللهأفعالعنوالتعليلالحكمةنفي

.(2)سبحانهحقهفي

!ح!!!!اكع

.(353-2/135)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء:انظر(1)

.(257-206)ع)2(انظر:شفاءالعليل
http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصد

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثافيالمسلك

خلافهعلوالواقع،السنةأهلإلىالإجماعفسبة

منإلىنسبتهتصخأن:الإجماعإثباتفيتوفرهاالواجبالشروطمن

إليها.ن!يمبالتيالطائفةعنثابتأالإجماعفيكون،إليهئ!ي!ب

والفقهالحديثكأهل-بابأقيفيطائفهأقيإلىب!نيأنيصخفلا

علىأجمعتأنها-الإسلامأهلعن:فضلأ،والحقالسنةوأهلوالتفسير،

يجمعوالمماإليهمب!نيأنوأما،عنهمثابتأالإجماعذلككانإذاإلاأمير

ذلكإلىأضيفإذافكيفالخطأ،أووالغشالكذبمنفهومامسألةفيعليه

الإجماعذلكخلافعلمنعقدأعينهاالمسألةتلكفيإجماعهميكونأن

.!وضذه؟عنهمالمحكئي

السنة.أهلمسلكهووهذا

أهلمنطوائفإلىإجماعالمحبينسبونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

نقلهماخلافعلىمنعقدأأولئكإجماعويكونما،مسألةعلىوالسنةالعلم

عنهم.هؤلاء

الذيالخاصةعلممنالإجماعدعوىإن":تيميةابنالإسلامشيخقال

ليسبالمخازع،العلمعدممعناهاإنماالعلماء،بأقوالفيهالجزميمكنلا

كالشافعيالأئمةردولهذا؟علمبلاقولذلكفإن،المنازعبنفيالجزممعناه

،القولذلكفيالشافعيوبسط،المعنىبهذاادعاهامنعلىوغيرهماوأحمد

يدريهوما،كذبفقدالإجماعادعىمن":ويقولكثيرا،هذايقولكانوأحمد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفطالهممنةأهلجم!نماالماول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

نإ":قالثوروأبو،"مخالفاأعلملا:يقولولكنيختلفوا،لمالناسأن

ادعىمنيعرفلاثم."منازعانعلملاأنا:معناهالإجماعمنيذكرالذي

لمنزاعاالإجماعاتمنيذكرهبعفمافيوجدوقدإلاالأمورهذهفيالإجماع

هذايدعيهبمافكيفالأكابرالعلماءادعاءفيهذاكانفإذا،...عليهيطلع

المتنازعالمسألةهذهفيالإجماعادعائهجنسمنوهو،؟الإجماعمنالمعترض

القبورزيارةلمجردالسفرفجعل،الثلاثةالمساجدغيرإلىالسفروهوفيها

وجاهرهمالأنبياءتنفمت!فهوذلكبخلافقالمنوأن،عليهمجمعاأمرا

وأمثالههوظفماخلافعلىهوإنماالمسلمينعلماءمنوالإجماع،بالعداوة

اللهرسولقولأنعلىمجمعونفإنهمعلم،بلاالدينفييتحكمونممن

لزيارةالرحاللشدمتناول(1)"مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا"زو!رو:

القبوركزيارةالثلاثةغيرإلىالرحالشديستحبإنه:قالفمنالقبور...،

ومن،...ص!"للرسولمخالففمعريببلاالإجماعخالفالذيهوفهذا

!كضهالرسولخالففقدمستحبالقبوركزيارةالثلاثةغيرإلىالسفرإن:قال

المساجدأحدإلىسفرفهو!وومسجدهإلىالسفروأما،أمتهعلماءوخالف

الشرعيةالزيارةمنشرعمامسجدهفيفعل!اذاعنه،نهىمماليس،الثلاثة

كانكما،الزيارةهذهفيمحسنفهووعلماللهأمركماوسلمعليهوصلى

أيضاالمسلمونعليهأجمعالذيهووهذا،مسجدهإلىالرحلشدفيمحسنا

إلىشدهاعلىالإجماعفذاكالقبور،زيارةلمجردالرحالتشدلاأنهأجمعواكما

الرحالشديستحبلاأنهعلىالإجماعوهذاحق،الشرعيةوزيارتهمسجده

.(1397)رقم(2/4101)ومسلم،(1321)رقم(1/398)البخاريأخرجه(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منوالعالم،ى!لك!الرسولعننصمعهالإجماعينوكلاحق،الثلاثةغيرإلى

وتمحكالجانبينأحدمنوالإجماعالنصتركمنهووليمسوهذا،هذااتبع

تجمعولممنهافهمهماعلىالإجماعيظنمجملةبألفاظالآخرالجانبفي

منيفهمكمن،تحريمهعلىمجمعايكونقدفهمهمابل،فهمهماعلالأمة

والله،تحريمهعلىمجمعفهذاالثه،دونمنودعاءهمإليهمالحجالزيارة

.(1)"أعلم

نحصهالذيالإجماعمنوالبدعةالأهواءأهلبهاستدذمانماذجومن

خلافه:علىوالواقعطائفةإلى

الإسلامعلماءوكافةالعظاموالمجتهدينالكرامالصحابةإلىنسبتهم-1

أحكامعليهأجيريت(الثهرسولمحمد،النهإلاإلهالا:قالمنأنعلىالإجماغ

ماالشركيةالأعمالمنارتكب!ان،بحالتكفيرهيجوزولاالإسلامأهل

.(2)-الثهإلىبهموتوشلأللأولياءتعظيمآيسمونهمما-ارتكب

يجوزلاأنهعلىكتبهمفيالاتفاقالأربعهالمذاهبأهلإلىنسبتهم-2

الراشدين،والخلفاءالصذيقكفعلبإخراجهايفعللمنإلاالزكاةمانعقتال

فنضواذلكيفعللمومنمنها،وجدماأوالثمانيةأصنافهافييخرجهابأن

عليها.يقاتلأنعنفضلألها،قبضهتحريمعلى

.(197-951)صالأخنائيعلىالرد(1)

.(035-1/347)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء:انظر(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

بالشهادتيننطقمنتكفيريجوزلاأنهدعوىإلىبذلكالتوضليريدون

مطلقآ)1(.

لزيارةالرحالشذمشروعيةعلالإجماعالإسلامعلماءإلىنسبتهم-3

القبور)2(.

!ع!!!!اكع

أهلتكفيرإلىونسبهالإمامالشيخعلىكذبمنعلىالردفيالظلاممصباحانظر:(1)

.(1/045،155)والإسلامالإيمان

.(971-191.951):صالأخنائيعلالردانظر:(2)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الثالثالمسلك

بهيعتذ!لمنإجماعوالمقصود،الإجماعادعاء

الذينأهلهمنوقعإذاإلادعواهتصحولاينعقدولاالإجماعيصخلا

أهلمنالخاصةهم:بإطلاقالمعتبرالإجماعوأهل،انعقادهفيبهميعتذ

الإجماعوأهل،المجتهدونوالمفتونالاجتهادأهلمنالعصروعلماءالعلم

دونالعصرذلكفيبهالعارفونالفنذلكأهل:همالعلمفنونفيالمعتبر

ذلك:ونحووالتواتروالضعفالصحةفيالإجماعفيفالمعتبر،عداهممن

المسائلوفيالفقهاء،جميعقول:الفقهيةالمسائلوفيالمحذثين،جميعقول

...النحويينجميعقول:النحويةالمسائلوفي،الأصوليينجميعقول:الأصولية

جرا.وهلم

بهم:الإجماعينعقدالذين-بإطلاق-المعتبرالإجماعأهلمنفليس

والزيغالضلالوأهلوالمققدة،،والمجانين،والصبيانوالحقال،العوائم،

ولمالعلممنطرلهآجمعومن،-والخرافةالشركأهلعنفضلأ-والفتنة

وليس.-بخاصة-الفنونمنفنفيأوبعامةالاجتهادأهلدرجةبسببهيبلغ

منكان!ان-العلممنيعرفمن:العلمفنونفيالمعتبرالإجماعأهلمن

وتفاصيلوأحكامأدلةمعرفةفيلهأثرلاما-فيهوالتبخرالاجتهادأهل

حصلوإنعلغهيحضللمماإلىبالنسبةعاميأحدكلفإنالآخر،العلم

والنحوواللغةالكلامبأهلالأحكامعلىالإجماعفيعبرةفلا،سواهعلما

عرفوا!ان،الفقهودلائلالأحكامطرقيعرفونلاإذ-الحسابودقائق

يصحلاوماالأخبارمنيصحفيماعبرةولا،-جميعهايعرفونلابعضها
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الإجماعأهلمنيكنلممن:الجملةوعلى،الشأنهذاأهلمنيكنلمبمن

فيبقولهعبرةلافإنهفيهبنفسهيستقللاممنوكانالفنونمنفنفيالمعتبر

لأهليسلمأنعليهيجبوإنماخلافأ،ولاوفاقآلاالفنذلكفيالإجماع

غيرإذ،مسائلهمنمسألةأفيعلىأجمعواإذاالفنذلكفيالمعتبرالإجماع

يتبعأنبعالمليسمنكلفعل،للعالمالقول!انماقول،لهيكونلاالعالم

.(1)العلمأهلإجماع

فالإجماع،الإجماعفيوالضوابطالشروطهذهمراعاةهو:السنةأهلفمسلك

بهويستدلونوينقلونهمخالفتهويحزموناتباعهويوجبونبهيعتذونالذي

وأمطلقأإجماعأذلككانسواءبهم،ينعقدالذينأهلهعنالثابتالإجماعهو

والدين.العلمأبوابمنبابفي

مسائلعلىالإجماعيذعونماكثيرآفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

النظرعندأو،وهلةأولمن-يظهرثموبدعهم،وأهواءهمآراءهمتوافق

وجمهوروالجهالالعوائم:منأهلهغيرإلىالإجماعنسبواأنهم-والتحقيق

منوالتمكنالاجتهادأهلمنوليسدرايةولاعندهفقهلاومنالناس

بخاصة.وبابهاالمسألةتلكفيأوبعامةالعلم

،(482-1/479)الأدلةقواطع،(427-1/442)الفقهأصولفيالبرهانانظر:(1)

-1/012)للآمديالأحكامأصولفيالإحكام،(138-135)صالناظرروضة

فيالإبهاج،(211-1/111)البكريعلىالرد،(18/15)الفتاوىمجموع،(132

،(512-3/905)الفقهأصولفيالمحيطالبحر،(286-2/383)المنهاجشرح

.(313-312)عوالابتداعالاتباعبينالرسولمحبة،(233)صالفحولإرشاد
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:ا!أولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قالوا:؟الأعظمالسوادمنالجهالسألتلو":(1)راهويهبنإسحاققال

وطريقه،ه!نصالنبيبأثرمتمسكعالمالجماعةأنيعلمونولاالنالع!،جماعة

.(2)"الجماعةتركخالفهومن،الجماعةفهووتبعهمعهكانفمن

أنهكما،ورسولهاللهشرعهماإلادينفلا":تيميةابنالإسلامشيخقال

لمدينآلهشرعفقدبالموتىالاستغاثةإلىذهبومن،حرمهماإلاحراملا

وكلامهمالمتأخرينبعضفعلسوىبهمالاستغاثةفيمعهوليسبه،لهيؤذن

المقلدينتقليدمعهفليس،والاختلافالإجماعأهلمنمعدودهوليسممن

الاجتهادأهلاجتهادبدونالدينفيبدعةابتدعومن،المجتهديناجتهادولا

الهدىأهلمنلاوالغيالضلالأهلمنكانالاجتهادلأهلالتقليدأو

.(3)"والرشاد

والحجةالأعظمالسوادجعلواالذينالمختلفونفمسخ":القيمابنوقال

بدعةالسنةوجعلوا،السنةعلىعياراوجعلوهمالجمهور،هموالجماعة

منوقالوا:والأمصار،الأعصارفيوتفردهمأهلهلقلةمنكرا،والمعروف

!انالحقخالفماالشاذأنالمختلفونعرفوماالنار.فيبهاللهشذشذ

،يعقوبأبو،راهويهابن،المروزيالحنظليالتميميمخلدبنإبراهيمبنإسحاق(1)

فيإمامأكان،(ـه161)سنةولد،الحفاظسيد،وقتهفيالمشرقشيخالكبير،الإسام

أعرفلا"أحمد:الإمامقالالاجتهاد،أئمةمن،والفقهوالتفسيروالحديثالحفظ

.(383-11/358)السيرانظر:.(ـه238)سنةتوفي،"نظيراالدنيافيلإسحاق

.(239-9/238)الأولياءحلية(2)

.(121-1/111)البكريعلىالرد(3)
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نقضفيالسنةأهلج!نماثأول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

كلهمالناسشذوقد،الشاذونفهم،منهمواحداإلاعليهكلهمالناسكان

حينئذالقضاةوكانت،الجماعةهمفكانوايسيرا،نفراإلاحنبلبنأحمدزمن

هووحدهأحمدالإماموكان،الشاذونهمكلهموأتباعهوالخليفةوالمفتون

.(1)"الجماعة

عليهرأواماإلاالإجماعمنالقبورعبادمعولي!س":عبدالهاديابنوقال

السنن،فيهاوضعفت،والدينالعلمفيهاقلالتيالأعصارفيوالطغامالعوام

إليهوالحجعيدأ،القبراتخاذ:منمعروفأ،والمنكرمنكرأفيهاالمعروفوصار

ومزدلفةبعرفةالحجموقفعنديفعلكماوالدعاءللوقوفمنسكأواتخاذه

القبورعبادقلوبفيوأمثالههذاأنريبولا،الكعبةوحولالجمراتوعند

عليه،ويحضونفيه،ويرغبونإليهيدعونبلعنه،ينهونولاينكرونهلا

علىيوافقهملممنوأن،بحقوقهوالقيام!ووالرسولتعظيممنأنهظانين

لدينقلبوهذا،الواجبللتعظيمتاركمنتقصفهوفيهوخالفهمذلك

.(2)"لهوتغييرالإسلام

وعلماؤهاالأمةمجتهدوالجماعةفييدخل:..هذا.فعلى":الشاطبيوقال

تابعونلأنهم؟حكمهمفيداخلونسواهمومنبها،العاملونالشريعةوأهل

.(3)"بهمومقتدون،لهم

.(398-3/397)الموقعينإعلام(1)

.(343):صالسبكيعلىالردفيالمنكيالصارم(2)

.(2/177)الاعتصام(3)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الفصل

*صهميلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

لكانوالهمخذوافيماالعلماءمخالفةعلىتمالؤوادالو:العامةأنوذكر

فلا،الجهالوكثرةالعلماءلقلة؟الأمةظاهرفيالأعظموالسوادالغالبهم

المفارقونهمالعلماء!ان،المطلوبهوالعوامجماعةاتباعإنأحد:يقول

السوادهمالعلماءوأن،بالعكسالأمربل،الحديثفيوالمذمومونللجماعة

وافقوافإنخالفوا،إنللجماعةالمفارقونهموالعوامقلوا،!انالأعظم

.(1)"عليهمالواجبفهو

بالأحاديثاستدلالكوأما،:الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخوقال

ماأعظممنأيضافهذاهذا؟.وأمثال..الأعظموالسوادالأمةإجماعفيهاالتي

كلهم؟العلمأهلبإجماعالأحاديثمعنىهذاوليس،الجهالعلىبهتلبس

غالبباتباعيأمرنافكيفغريبا،سيعودالإسلامأنأخبرص!"النبيفإن

الحق،منأكثريصيرالباطلأن!وويبينكثيرةعظيمةوأحاديث،...؟الناس

الأمةهذهستفترق":!هقولهإلاذلكفييكنلمولوغريبا،يصيرالدينوأن

؟بيانالبيانهذابعدهل"واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلى

العلمأهلكلامنذكرونحن...؟الناسأكثرباتباعهذابعدتأمركيف!ويلك

القيمابنقال.عليهمموهتالذينالجهالليتبينالأحاديثتلكمعنىفي

هذا":قالثمقريبا،ذكرهالسابقكلامهفأورد...الموقعينإعلامفيحم!

السلف،وكلام،التابعينوكلام،الأعظمالسوادتفسيرفيالصحابةكلام

.(2)"...المتأخرينوكلام

.(2/677)لاعتصاما(1)

.(237-1/235)الوهابعبدبنمحمدالإمامالشيخمؤلفات(2)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

حقيقتهفيوهو-الإجماعمنوالبدعةالأهواءأهلاذعاهمانماذجومن

:-بمخالفتهولابموافقتهالإجماعينعقدولاالإجماعأهلمنليسمنإلىمنسوب

والخلفالسلفمنوالعلماءالصحابةمنالأمةمعظمإجماعاذعاء-1

البدعيالتوشلوالصالحينالصحابةمنوبغيره!روبهالتوسلجوازعلى

.(1)المحرم

والرهباتالرغباتفيالقبورأهلإلىاللجوءجوازعلىالإجماعاذعاء-2

الدعاءوصرف،منهماللهفات!اغاثةالكرباتتفريجوطلب،والطلبات

والنذروالذبحوالاستغاثةوالإنابةوالتوكلوالرجاءوالخوفوالتعظيموالحب

.(2)مهلالعبادةأنواعوسائروالالتجاء

موته،بعد!كلضىبالنبيتعالىاللهإلىالاستشفاعجوازعلىالإجماعاذعاء-3

.(3)وبالغائبين،موتهمبعدوبالصالحين

.(88-2/82)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالفياء:انظر(1)

.(731-1/721)السابقالمصدر:انظر(2)

والتلبيسالبهرجمنإبليسألقاهماكشف،(367-1/358)السابقالمصدرانظر:(3)

.(357-135):صجرجيسبنداودقلبعل
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

الشبهةصاحبطائفةإجماعوالمقصود،الإجماعادعاء

تصحولاينعقدولايصخلاالإجماعأنبيانالسابقالمسلكفيتقدم

صحيحغيرباطلأإجماعأكان!الا،الإجماعأهلمنانعقادهكانإذاإلادعواه

به.معتذولا

فيأومطلقأوالاجتهادالعلمأهلوأنهمالإجماعأهلصفةبيانسبقكما

عبرةولا،الإجماعأهلمنيكنلمكذلكيكنلممنوأن،العلمفنونمنفن

لمخالفته.قيمةولا،انعقادهفيبه

الإجماعأهلفإن:-الأولىبالدرجة-اعتقادمقامهناالمقامكان!اذ

ومن!واللهرسولصحابة:هم-الاعتقادأبوابوفي،بإطلاق-المعتبر

العلمأئمةمننهجهمعلىسارومنالفاضلةالثلاثةالقرونأهلمنتبعهم

الساعة،قيامإلىوالحقالسنةأهليالمنصور؟الناجيةالفرقةمنوالهدى

بعدهم،جاءأوزمنهمفيكانمنعلىحجةإجماعهميكونالذينهمفهؤلاء

وتكون،والجماعةوالسنةالدينلزوممنإجماعهمولزولمواجبأ،واتباعهم

والبدعةالضلالشبلإلىوالجماعةوالسنةالإجماععنخروجأمخالفتهم

والفرقة.والهوى
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نقضفيالسنةأهل!كج:ا!ماولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

بإجمالحإلاالاعتقادأبوابفييحتجونلاأنهمهوهنا:السنةأهلومسلك

.(1)قولهمواشتهرعددهمكثرمهماعنهخرجبمنيعتذونولا،أهلهصفةهذه

مذهبهم،وأعيانوفرقتهمبطائفتهميحتجونفهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

العلم،فيالراسخينالسنةوأهلوالسلفللصحابةلموافقتهماعتباليدون

مخالفته،وتحرممتابعتهتجبالذيبهالمعتذالإجماعهوإجماعهمويجعلون

الذيالإجماعكونعنكثيرةأحيالبفييفجحونلاأنهمذلكمنوالأدهى

.!وطائفتهمفرقتهمإجماعالأمرواقعفيهويذعونه

طائفتهمأنيزونلأنهمالمسلكهذاوالبدعةالأهواءأهلسلكوإنما

الإسلامأهلمنغيرهمدون،والإجماعوالجماعةالحقأهلهيوفرقتهم

.إوالهدىالعلمأهلمنبعدهمفمنالصحابةمن

وقولك،تأويلهغيرعلىالقرآنفتأويلكوأيضا":الملطيالحسينأبوقال

إلىورجوعكالعلممنوخروجك،للسلفومخالفتكالفقير،برأيكفيه

وتركت،الأعظمالسوادتركتمضل،ضالفأنت،...بكأولىهوالذيالجهل

.(2)"الواضحةالطريق

أصولشرح،(5)فقرة(66)صؤ(3)فقرة(65)صللبربهاريالسضةشرحانظر:(1)

مجموع،(584-3/564)السنةمنهاج،(433-3/432)والجماعةالسنةأهلاعتقاد

،(1/70)اللهفانإغاثة،(398-3/397)الموقعينإعلام،(3/179)الفتاوى

عبدالوهاببنمحمدالإمامالشيخمؤلفات،(2/759،771،776)الاعتصام

،(62)صالسلفمذاهبفيالتحف،(384-3/383)الأوطارنيل،(1/237-235)

.(1/274،278)المفاتيحمرعاة،(3/44،72)الخالصالدين

.(21)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه(2)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلج!نميول:الفصل

با!لصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

!صالنبيعنالمأثورهوالاعتقادفهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال

ذلكفيذكرتهماوكل،...الناجيةالفرقةاتبعهمومنوهم،!صوأصحابه

لمبعدهممنخالفهم!اذا،ومعناهلفظهبالأسانيدالصحابةعنمأثورفإنه

.(1)"ذلكيضر

رسولعهدعلىالصحابةاتباعالناجيةالفرقةوصفكانفإذا":وقال

السنةأهلهمالناجيةالفرقةكانت،والجماعةالسنةشعاروذلك!ه،الله

وأبهأمرهممماعهدهفيعليهوأصحابههو!صكانمافالسنة،والجماعة

دينهمفرقواماالذينالمجتمعونهموالجماعةهو،فعلهأو،عليهأقرهم

.(2)"شيعاوكانوا

إجماعالواقعفيوهوالإجماغ،والبدعةالأهواءأهلاذعاءنماذجومن

وطائفتهم:فرقتهم

علىاتفقواوأنهمالفرد،الجوهرإثباتعلىالمسلمينإجماعدعوى-1

أفرادآ)3(.تصيرحتىوانقسامهاتجزئتهافيتتناهىالأجسامأن

.(4)موتهمبعدللأولياءالكرامةوقوععلىالسنةأهلإجماعدعوى-2

.(3/179)الفتاوىمجموع(1)

.(458-3/456)السنةمنهاج(2)

.(316-315،244/17)الفتاوىمجموع)3(انظر:

.(56-55)صالكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفيالإنصافانظر:(4)
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نقضفيالسنةأهل!مجيلاول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالحك!نم

الثالث:المطلب

بالإجما4والبدعة،ا!ألاأهلاستدلالنقضنيالسنةأهلمنهح

الأولالمسلك

أصلأالمذ!الإجماعصحةعدمتقرير

غيرعلىحديثأوبآيةولا،يثبتلمبحديثالاستدلاليصحلاأنهكما

عليه.انعقدماغيرعلىأوثابتغيربإجمالحالاستدلاليصحلافكذلكوجههما؟

والبدعةالأهواءأهلنقفاستدلالفيالسنةأهليسلكهماأولهووهذا

جهتين:منبهاستدلواالذيالإجماعفيينظرونفإنهم،بالإجماع

،ادعاهمنعلىرذوهثابمتيغيركانفإن:نفسهفيثبوتهجهةمن:الأولى

ذلكوكانعحته،عدمالقاطعبالدليلوأثبتوابه،الاستدلالعليهوأنكروا

.جذورهمنواجتثاثهوإبطالهبهالاستدلالنقضفيعندهمكافيأ

منها:وصور،طرقلهوهذا

أصلأ.المسألةتلكفيإجماعثمةيكونأننفي-1

أهلمنأحدينقلهلمبأنهالمذعىالإجماعصحةعدمعلالاستدلال-2

والبدعة.الأهواءأهلمناذعاهمنقبلبهمالمعتذالعلم

اذعيالتيالمسألةتلكفيالمعتبرالقديمالخلافوجودإثبات-3

فيها.الإجماع
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من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نم:الأولالفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

صالكتابنصويعارضلأنهصحيحأ؟الإجماعذلكيكونأنإحالة-4

تعارضأنالمحالومنجلئة،ظاهرةمصادمةويصادمهاالصريحةوالسنة

تصادمه.أوبعضأبعضهاالصحيحةالأدلة

الثانية.الجهةإلىانتقلواثابتأكان!ان

عليها،انعقدالتيالمسألةعلىبهالاستدلالصحةجهةمن:الثانية

بهاستدذماعلىيدذلافإنه-ثابتأنفسهفيكان!ان-الإجماعأنفيقزرون

صحيح.غيرباطلأعليهبهالاستدلاليجعلوهذا،عليه

،بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

المذعى:الإجماععحةعدمبتقرير

*ول:النموذج

الشبهة:

للتوضلالقبور،زيارةمشروعيةعلىالإجماغوالبدعةالأهواءأهلاذعى

.للزيارةإليهاالزحالشذمشروعيةإلىبذلك

فيسبقماعلىعياضالقاضيحكاهفقد:الإجماعوأما":السبكيقال

القبور،زيارةللرجاليستحبأنهعلىمجمعونالعلماءأنواعلم،الرابعالباب

المسلمينإجماعحكىوممنالمذكور،للحديثبوجوبهابعفالظاهريةقالبل

عنشيبةأبيابنمصنففيرأيتوقد.النوويزكرياأبوالاستحبابعلى

،"ابنتيقبرلزرتالقبورزيارةعننهى!ىالثهرسولأنلولا!:قالالشعبي

لمالشعبيأنمعالناسخيبلغهلمالشعبيأنعلىيحمل-صحإن-وهذا

:قالإبراهيمعنفيهرأيتوكذلك،يقدحلاهذاومثلله،بقولييصرح
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نقضفيال!صنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الكراهةإبراهيميبتنولمعندنا،يثبتلموهذا،"القبورزيارةيكرهونكانون"

ولم،مكروهالزيارةمننوععلىمحمولةتكونفقد،؟يهكيفولاعمن؟

يعارضلاومثلهما،الأثرينهذينغيرالخصمبهيتعلقأنيمكنشيئأأجد

والتابعينالصحابةسيرمنوالمعلومةالمستفيضةوالسننالصريحةالأحاديث

ذلكلكانبالكراهةالتصريحوالنخعيالشعبيعنصحلوبل،بعدهمومن

."عليهاوالتعويلاتباعهايجوزلاالتيالشاذةالأقوالمن

الشبهة:نقض

الخلافثبوتلتحقق؟إجماعالمسألةفيليس":الهاديعبدابنقال

قال،-الدليلحيثمنضعيفأقولهكان!ان-المجتهدينبعضعنفيها

جوازها،فيمختلفالقبورزيارةنفسأنمع:كلامهأثناءفيالإسلامشيخ

النبيعنرويلأنهالقبور؟زيارةقومكره:البخاريشرحفيبطالابنقال

عننهى!هالثهرسولأنلولا:الشعبيوقالعنها،النهيفيأحاديث!ر

القبور،زيارةيكرهونكانوا:النخعيإبراهيموقال،ابنيقبرلزرتالقبورزيارة

عنمالكسئلزياد:بنعليقال:المجموعةوفي:قال،مثلهسيرينابنوعن

فيه،أدنثم-والسلامالصلاةعليه-عنهانهىقدكان:فقالالقبور،زيارة

،الناسعملمنوليسبأسأ،بذلكأزلمخيرأإلايقلولمإنسانذلكفعلفلو

فيومالك،السلفمنطائفةقولفهذازيارتها.يضغفكانأنهعنهوروي

فلمضعفها،الآخروفي،الناسعملمنليس:يقولفيهارخصالذيالقول

شيبةأبيابنرواهوما.الشيخحكاهماانتهىهذا.فيولاهذافيلايستحبها

الثوريفروى،عفأيفتمامصنفهفيالرزاقعبدرواهقدالشعبيعنمصنفهفي
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نماالماول:الفصل

بالمصادرلأصهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

نهى!اللهرسولأنلولا:يقولالشعبيسمعت:قالسعيدبنمجالدعن

مقالوفيه،الشعبيأعمحابمنومجالد،ابنتيقبرلزرتالقبورزيارةعن

القبورزيارةعنالنهيسمعالشعبيوكأن،حفظهلهتلمنالعلمأهللبعض

!ووالثهرسولأنقتادةعنمعمرعنأيضأالرزاقعبدوروى.الناسخيبلغهولم

.منسوخوهو،قتادةمراسيلمنمرسلوهذا"منافليسالقبورزارمن":قال

يكرهونكانوا":قالإبراهيمعنمنصورعنالثوريعنالرزاقعبدوروى

عنهالمع!رضضعفهالذيوهو،إبراهيمإلىثابتصحيحوهذا،"القبورزيارة

يكرهونوكانونكذايفعلونكانوا:النخعيإبراهيميقولىماوكثيرأ،علمبلا

عليأصحابمنالعلمعنهيحملومنشيوخهبهميريدأنهوالظاهركذا،

غيرالمسألةهذهفيالمذكورالإجماعأنوالمقصودوغيرهما.مسعودوابن

لمالإسلاموشيخضعيفآ،فيهاالجمهورخالفمنقولكانوإن،متحقق

منغيرهعنحكاه!انماالجمهور،لقولالمخالفالقولهذاإلىيذهب

.(1)"أعلموالله،العلمأهل

الصحليل:

أهلوأما،محدثةبدعةالقبورلزيارةالرحالشذأن:السنةأهلعقيدة

علىبهاستدلواومما،المشروعةالأمورمنذلكفجعلواوالبدعةالأهواء

مشروعة.القبورزيارةأنعلىالإجماغدعواهم:ذلك

.(33.-431،327)صالسبكيعلالردفيالمنكيالصارم(1)
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الإجماعأنثبتإذاأنه:المذعىبالإجاعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

أيضأ.مشروعةإليهاالرحلبشذزيارتهافإنالقبور؟زيارةمشروعيةعلمنعقد

أصلأ:صحتهعدمبتقريرالإجاعبهذااستدلالهمونقفس

المذعىالمسألةأنوذلكوثابتأ،صحيحأالمذعىالإجماعيكونأننفي

بعضرعنفيهاالخلافثبتقدالقبور(زيارةاستحباب:)وهيالإجماعفيها

لممنومنهمكرهها،منفمنهم:التابعينأئمةمنالمعتبرينالمجتهدين

دعوىينقضوهومعتبر،خلافالخلافوهذا،-أجازها!ان-يستحبها

المسألة.هذهفيالإجماع

الثاني:النموذج

الشبهة:

للتوضول،!قبرهزيارةمشروعيةعلىالإجماغوالبدعةالأهواءأهلاذعى

.للزيارةإليهالزحالشذمشروعيةإلىبذلك

الشريفالشرعخقلةالأئمةمنجماعةنقلقد!:الهيتميحجرابنقال

والخلفالسلفإجماغالسبكيواذعى،"الإجماغوالمعؤذالمدازعليهمالذين

ذلك.على

الشبهة:نقض

والذينوالأنصارالمهاجرين:بالسلفأرادإذا":الهاديعبدابنقال

ذكرناوقد،بالكذبمجاهرةإجماعهمدعوىأنيخفىفلابإحساناتبعوهم

ابنعنإلاهذامنشيءالصحابةمنأحدعنيثبتلمأنهتقدمفيمامرةغير

يصحولمسفر،منالقدومعندللسلامالقبرإتيانعنهثبتفإنه،وحدهعمر
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

منلا!ىاللهرسولأصحابمنأحدعليهيوافقهولم،غيرهأحدعنهذا

معمرعنمصنفهفيالرزاقعبدذكروقد.غيرهممنولاالراشدينالنحلفاء

فعلى!ك!النبيأصحابمنأحدأأننعلمما":قالأنهعمربناللهعبيدعن

والخلفالسلفإجماعمخالفةإلىمالكب!نيوكيف،"عمرابنإلاذلك

وحديثأ-قديمأالمدينةأهلبعملزمانهأهلأعلموهو-المسألةهذهفي

الناسوأتبعالمسجدجيرةوهمالصحابةشهدواالذينالتابعينيشاهدوهو

يظنهلاوهذا،الأمةإجماعويخالفالقبرإتيانمنالناذريمنعثمللصحابة

علينهىوقد،الإجماعوأهلوالتابعينالصحابةعلىكاذبجاهلإلابمالك

ذلكوقتهفيوأعلمهمبيفأهلأففلهوالذيالعابدينزينالحسينابن

واحتجفيدعو،فيهافيدخلالقبرعندكانتفرجةإلىيجيءكانالذيالرجل

أنه!ىالنبيعن!طالبأبيبنعليجدهعنأبيهمنسمعهبماعليه

أينمايبلغنيتسليمكمفإنقبورأ،بيوتكمولاعيدأ،قبريتتخذوالا":قال

يقصدأنكرهبيتهأهلشيخعليبنحسنبنحسنعمهابنوكذلك،"كنتم

منذلكأنورأىالمسجد،دخولغيرعندونحوهعليهللسلامالقبرالرجل

:فقالالقبر؟،عندرأيتكماليالقبر:عندرآهالذيللرجلوقالعيدأ،اتخاذه

الثهرسولإن:قالثم،فسلمالمسجددخلتإذا:فقال.!ىالنبيعلىسلمت

اليهودالثهلعنمقابر،بيوتكمتتخذواولاعيدأ،بيتيتتخذوالا!:قال!

،"كثتمحيثماتبلغنيصلاتكمفإن،عليوصلوامساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا

بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدوكذلكسواء.إلابالأندلسومنأنتمما

ابفعنهذكرالتابعينعصرفيالمدينةوقاضيالأعلامالأئمةأحدالزهريعوف
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نقضفيالهمشةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الأعلامالسادةبهؤلاءأفيطن.إتيانهيكرهوكان،قطالقبريأتيلاكانأنهإبراهيم

.(1)"الجلودمظتقشعرالذيالكلامهواللهلعمرفهذا،...الإجماعخالفواأنهم

الخلافثبوتلتحقق،إجماعالمسألةفيليس:أقول"السهسواني)2(:وقال

شيخقال.الدليلحيثمنضعيفأقولهكانوإن،بعفالمجتهدينعنفيها

"جوازها...فيمختلفالقبورزيارةنفسأنمع:كلامهأثناءفيالإسلام

.(3)صفحتينقبلالمتقدمعبدالهاديابنكلامفنقل

السحليل:

بدعة-!قبره:ومنها-القبورلزيارةالرحالشذأن:السنةأهلعقيدة

ومما،المشروعةالأمورمنذلكفجعلواوالبدعةالأهواءأهلوأما،محدثة

!كضه-قبره:ومنها-القبورزيارةأنعلىالإجماغدعواهم:ذلكعلىبهاستدلوا

.!"لز!ارقالرحلشدمشروعيةعلىبذلكليستدلوا؟مشروعة

.(434-343):صالسبكيعلىالردفيالمنكيالصارم(1)

القرنوسطفيولدالنحرير،العلامة،السهسواني،الدينبدرمحمدبنبشيرمحمد(2)

فنونوقرأوالأصولوالفقهوالحديثالتفسيرعلوموتعلم،الهجريعشرالثالث

الفضائلفيالصالحينالسلفتذكاركان،المتداولةوالمنقولاتالمعقولات

وكان،عصرهفيالمطلقالاجتهاددرجةبلخ،للدينالمجددينومن،والكمالات

مشاهيرانظر:.(ـه1326)سنةتوفي،السلفمذاهبعلىالاطلاعفيعصرهوحيد

.(285-3/028)وغيرهمنجدعلماء

.(6.-59):صدحلانالشيخوسوسةعنالإنسانصيانة(3)
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ج!نمنقضفيالههمنةأهلجس!نم:الأولالفصل

بالمصادرلأصهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

نأثبتإذاأنه:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

زيارتهافإن؟-!هقبرهومنها:-القبورزيارةمشروعيةعلىمنعقدالإجماع

أيضآ.مشروعةإليهاالرحلبشذ-!ووقبره:ومنها-قبرهوزيارة

أصلأ:صحتهعدمبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفس

دعوىبل،السلفعنأصلأإجماعالمسألةهذهفييكونأننفي-1

.بالكذبمجاهرةالمسألةهذهفيعنهمالإجماع

يقوملاوحدهوهو،وحدهظع!هنكعمرابنعنإلاذلكيثبتلمأنه-2

.الإجماعبه

بناللهعبد)وهو!هقبرهزيارةعفثبتالذيالوحيدالصحابيأن-3

مابخلافوهذاسفر،منالمدينةإلىقدومهعندإلاذلكعنهيؤثرلمعمر(

الأوقاتكلوفيمطلقآالقبرزيارةاستحبابمنالإجماعاذعىمنإليهيذهب

صحيح.غيرأيضآعمرابنبفعلفالاستدلال،الرحالبشذولو

قولألافعلهعلىيوافقوهفلمعمرابنخالفواجميعهمالصحابةأن-4

الراسخينالعلمأهلمنوتابعيهمالتابعينأعيانمعالحالوكذلكفعلأ،ولا

لهم.المشهود

بخصوعالمذعىالإجماعخلافعنهمثبتالسلفأعيانمنجماعةأن-5

عنه.ونهوه،ذلكفعلمنعلىأنكرواأنهمعنهمثبتفقد،لزيارته!هقبرهإتيان

ثبتقد-!هقبرهومنها-عامةالقبورزيارةاستحبابمسألةأن-6

تصحفلا،التابعينأئمةمنالمعتبرينبعفالمجتهدينعنفيهاالخلاف

فيها.الإجماعحكاية
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نقضفيالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثالث:النموذج

الشبهة:

شهد:إذاالكافرأنعلىالمنعقدبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدل

دمهوعصمالإسلامفيدخلفقد(اللهرسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلا)أن

الثه،لغيرالعبادةأنواعيصرفوهوبهمايشهدكانمنعصمةعلى،وماله

الكافرأنعلىالمسلمونأجمع":قولهفيالقيمابنعنالمذكورالإجماعونقلوا

لا.الإسلامفيدخلفقد،اللهرسولمحمدأوأن،الثهإلاإلهلا:قالإذا

الشبهة:نقض

الأصلي،الكافرمنصدرإذاحقهذا:فأقول":سحمانبنسليمانقال

وكذلك،بالشهادتينأقرولوكفرنواقفالإسلاممنبناقضأتىإذاولكن

شيئأجحدقدذلكمعلكنه،الإسلامفيويدممنالأركانبجميععملمن

كفر.مفتخرجهبدعةالإسلامفيوابتدع!كلضووالرسولبهجاءمما

بالشهادتينأقرمنأنعلىالمسلمينإجماععفحكيتالذيالقيموابن

تكفيرعلىالإسلامأهلمنالحجةأهلإجماعحكىقد،الإسلامفيدخلفقد

:"الناجيةللفرقةالإنتصارفيالشافيةالكافية"فيقالكما،الجهمية

البلدانفيالعلماءمنعشرفيخمسونكفرهمتقلدولقد

الطبرانيقبلهحكاهقدبلعنهمحكاهالامامواللالكائي
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صهيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

يخرجحتىفامتنعبالصلاةأمرمنتكفير:له"الصلاة"كتابفيوذكر

.(1)"قتلوإلاتابفإنيستتابوأنهوقتها،

التحليل:

أتىفقداللهلغيرالعبادةأنواعمنشيئأصرفمنأن:السنةأهلعقيدة

عنهوزالت-بشروطه-بالكفرعليهوحيهمنواقفالإسلاممنبناقفيى

وأالإسلامفيدخلممنكانسواء،للمسلمتكونالتيوالمالالدمعصمة

غيرذلكفجعلواوالبدعةالأهواءأهلوأماابتداة،الإسلامأهلمنكان

الإجماع:ذلكعلىبهاستدلواومما،والمالللدممبيحولاللإسلامناقفيى

الثه(رسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلا)أنشهد:إذاالكافرأنعلىالمنعقد

وماله.دمهوعصمالإسلامفيدخلفقد

نأثبتإذاأنهالمذكور:بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

رسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلا)أنشهد:إذاالكافرأنعلىمنعقدالإجماع

الذيالمسلمتكفيريصحفلا،ومالهدمهوعصمالإسلامفيدخلفقد(الله

وماله.دمهواستحلالابتداءبالشهادتينيشهد

أصلأ:صحتهعدمبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفس

لأنه؟باطلبهالاستدلالولكن،وصحيحثابتنفسهفيالإجماعأن-1

إنماالمذكورالإجماعأن:وذلك،وجههغيروعلىمحلهغيرفيبهاستدلال

بذلكفإنهبالشهادتيننطقإذاالأصليالكافرأن:وهيمعينةمسألةعلىانعقد

.(352-1/135)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(1)
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نقضفيالشةأهلجم!نميلأول:الباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أتىإذاما:مسألةيتناوللاولكنه،ومالهدمهويعصمالإسلامأهلمنيكون

منبناقفيىابتداءالإسلامأهلمنكانمنأوالإسلامفيدخلالذيالكافر

المسألةفيالثابتبالإجماعفالاستدلال،مختلفتانوالمسألتان،نواقفالإسلام

موضعه.غيرفيواستدلالصحيحغيرباطلالثانيةالمسألةعلىالأولى

المستدلالإجماعبخلافثابتمنعقدإجماعفيهاالثانيةالمسألةأن-2

.-الثهشاءإن-التاليالمسلكفيبيانهسيأتيماوهوعليها،به

وو!!!6!حح
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جم!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:ا!فصل

!أصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الغانيالمسلك

اذ!الإجمكاعخلافعلىفنعمدالصحيحالإجماعأنتقرير

وأيقلهلممامسليمإلىب!نيأنالفلالأوالظلمأوالخطأمنكانإذا

بالخيرلهمالمشهودالعلمأهلمنذلكإليهالمنسوبكانإذافكيف،يفعله

إلىالمنسوبالكلامكانإذاكيفبل،؟الأمةفيوالقبولوالمكانةوالفضل

الخطأوسيكون،؟البدعةإلىودعوةالسنةعنوانحرافأضلالأالعالمذلك

إجماعإلىالباطلالفاسدالكلامذلكن!يهـبإذاوأشدأعظموالضلالوالظلم

أشدالبهتانوسيكون،!عامةالإسلامأهلأوالسلفأوالعلمأهلأوالسنةأهل

إجماعهماستقزقدالإجماعذلكإليهمنميمبمنكانإذاخطرأوأعظمإثمأ

.!إليهمئ!ي!بالذيالباطلالإجماعذلكبخلافواشتهر

أهليدعيالتيالمسألةفيالإجماعوجودنفيمجردأنالمعلومومن

كا!؟وجههعلىيكنلمبهالاستدلالأنبيانأوفيها،وجودهوالبدعةالأهواء

أهلأنإلايذعونه،الذيبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضفي

بذلك،يكتفونلابالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقفونعندماالسنة

بأتئمويقزرون،شديدةعنايةفيهاالإجماعاذعيالتيالمسألةبدراسةيعنونبل

السلفأوالعلمأهلأوالسنةأهل:من-الإجماعإليهمن!يمبمنأنوتحرييربيالز

الإجماعذلكخلافعلىالمستقزالثابتإجماعهمانعقدقد-الإسلامأهلأو

حرصهمومزيد،علمهموواسع،فقههمعظيممنوهذا،إليهمالمنسوبالباطل

.وتقريرهوإظهارهالحقونصر،وتزييفهوكشفهالباطلدحضعلى
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةاثأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

والبدعة،الأهواءأهليدعيهالذيالإجماغالسنةأهلينقفيىنماذجومن

المذعى:الإجماعذلكخلافعلىمنعقدالصحيخالإجماغأنبتقرير

:الأولالنموذج

الشبهة:

العظاموالمجتهدينالكرامالصحابةإجماعوالبدعةالأهواءأهلاذعى

أخيريت(اللهرسولمحمد،اللهإلاإلهالا:قالمنأنعلالإسلامعلماءوكافة

بهالاستدلال:ومرادهم،بحالتكفيرهيجوزولاالإسلامأهلأحكامعليه

تعظيمأيسمونهمما-ارتكبماالشركيةالأعمالمنارتكبمنأنعلى

.بحالتكفيرهيصحفلا-اللهإلىبهموتوشلأللأولياء

الشبهة:نقض

نطقمنأنعلالأمةإجماعدعواهوأما":سحمانبنسليمانقال

فإن،خاطئةكاذبةدعوىفهذه:الإسلامأحكامعليهأجريتبالشهادتين

وقاتلوا،الردةأهلوسقوهم،الزكاةمنعمنقتالعلىأجمعوا!الصحابة

لمالكنالثه،رسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنيشهدونوهم،حنيفةبني

النبيمعالنبوةفيأشيركقدأنهوصدقوه،النبوةفيالكذاتمسيلمةأشركوا

كفروهم."حوو

يكفرلافكيفكافرأ،يكونالنبوةفيالكذابمسيلمةأشركمنكانفإذا

كمابهيستغيثدئه،ندأوجعلهسبحانهالخالقعبادةفيمخلوقأأشركمن

ويذبح،مهماتهجميعفيإليهويلجأ،ويرجوه،اللهمعويدعوه،بالتهيستغيث

."...!؟الثهمعلهوينذرله،
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الفصل

الأصهيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

اللهإلاإلهلاأنيشهدونوهمهؤلاءالصحابةكفرفقد":قالأنإلى

نأيشهدونوهمالمنافقينورسولهتعالىاللهوكقرالثه،رسولمحمدأوأن

كلهمالعلماءبينخلافلاوكذلك،...الثهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلا

،الإسلامفييدخللمشيءفيوكذبهشيءفيور!لك!اللهرسولصدقإذاالإنسانأن

وجوبوجحدبالتوحيدأقركمن،بعضهوجحدالقرآنببعضآمنإذاوكذلك

أقرأو،الصوموجحدكلهبهذاأقرأو،الزكاةوجحدبالصلاةأقرأو،الصلاة

عبيدبنووكذلك،...الحجوجحدكلهبهذاأقرأو،الصوموجحدكلهبهذا

نأيشهدونكلهم،العباسبنيزمنفيومصرالمغربملكواالذينالقداح

الجمعةويصلون،الإسلامويذعون،اللهرسولمحمدأوأنالثهإلاإلهلا

أجمعفيهنحنمادونأشياءفيالشريعةمخالفةأظهروافلما،والجماعة

المسلمونوغزاهمحرب،بلادبلادهموأن،وقتالهمكفرهمعلىالعلماء

يحصىلامماهذاأمثالإلى،المسلمينبلدانمنبأيديهممااستنقذواحتى

.(1)"يستقصىولا

التحليل:

أتىفقداللهلغيرالعبادةأنواعمنشيئأصرفمنأن:السنةأهلعقيدة

أهلوأما،-بشروطه-بالكفرعليهوخيهمالإسلامنواقضمنبناقفيى

المرءعلىالحكمفيكافيأبالشهادتينالنطقمجردفجعلواوالبدعةالأهواء

أتىمهما-ومالهدمهعصمة:ذلكومن-عليهأحكامهوإجراءبالإسلام

.(35ه-1/347)المارقالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(1)
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نقضفطالسنةأهلجس!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالجص!نم

للأولياءتعظيمأيسفونهمما-الثهلغيرالعبادةكصرف-النواقفمن

إلىوبهتانأزورآنسبوهالذيالإجماع:ذلكعلىبهاستدلواومما،والصالحين

العلم.وأهلوالمجتهدينالصحابة

نأعلىيدذأنه:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

داممافعلمهماتكفيرهيجوزولا،بالشهادتيننطقهبمجردمعصومالمسلم

بهما.قدنطق

علىفنعقدالصحيخالإجماغأنبتقريرالإجماعبهذاونقفاستدلالهم

المذعى:الإجماعذلكخلاف

قد-المذعىالإجماعذلكإليهمنيمبالذين-الكرامالصحابةأن-1

خلافه:علىإجماعهموانعقدواستقزثبت

وصذقالكذابمسيلمةبنبوةآمنمنوقتالوتكفيررذةعلىأجمعوافقد.

!ه.محمدمعالنبوةفيأشركهاللهأن

وامتنعبالصلاةفآمن،والزكاةالصلاةبينفزقمنقتالعلىوأجمعوا.

.الزكاةأداءعن

وكقروا،بالشهادتينينطقونكانواأنهممعهؤلاءقتالعلأجمعوافالصحابة

يكنلمبهمانطقهممجردأنعلىمنهمإجماعوهذا،منهمبمسيلمةآمنمن

أتىمنأنوعلى،عليهمالإسلامأحكاموإجراءوالمالالدملعصمةكافيآ

بالشهادتين.ينطقكانوإنحتىيكفرفإنهنواقفالإسلامبناقفمن

عليهم.المذعىالإجماعذلكخلافعلىمنهممنعقدالصحيحالإجماعفهذا
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جم!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الفصل

لأصهيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

ذلكإليهمن!يمبالذين-الإسلامعلماءوكافةالعظامالمجتهدينأن-2

خلافه:علإجماعهموانعقدواستقزثبتقد-المذعىالإجماع

وكذبهشيءفي!كل!هاللهرسولصدقإذاالإنسانأنعلىأجمعوافقد.

الدممعصوميكنولم،أحكامهعليهتجيرولم،الإسلامفييدخللمشيءفي

إذاوكذلك،بتكفيرهالحكمدونحائلأبالشهادتيننطقهيكنولم،والمال

،الصلاةوجوبوجحدبالتوحيدأقركمن،بعضهوجحدالقرآنببعضرآمن

كلهبهذاأقرأو،الصوموجحدكلهبهذاأقرأو،الزكاةوجحدبالصلاةأقرأو

الحج.وجحدكلهبهذاأقرأو،الصوموجحد

الشريعةمخالفةأظهروالماالقداحعبيدبنيوقتالتكفيرعلىوأجمعوا.

.حرببلادبلادهمأنوعلى،ينقفالدينبماوأتوا

هؤلاءإسلامعدمعلىأجمعواالإسلامعلماءوكافةالعظامفالمجتهدون

نأعلىمنهمإجماعوهذا،بالشهادتينينطقونكانوالوحتىوقتالهموكفرهم

الإسلامأحكاموإجراءوالمالالدملعصمةكافيآيكنلمبهمانطقهممجرد

كان!انحتىيكفرفإنهالإسلامنواقضمنبناقضأتىمنأنوعلى،عليهم

بالشهادتين.ينطق

عليهم.المذعىالإجماعذلكخلافعلىمنهممنعقدالصحيحالإجماعفهذا

الثاني:النموذج

الشبهة:

أنهعلىكتبهمفيالأربعةالمذاهبأهلإجماعوالبدعةالأهواءأهلاذعى

للتوضلالصذيق،كفعلبإخراجهايفعللمنإلأالزكاةمانعقتاليجوزلا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

مطلقأ.بالشهادتيننطقمنتكفيريجوزلاأنهدعوىإلىبذلك

الشبهة:نقض

جهلغزفمن":الشيخآلحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبدقال

الاتفاقعنفضلأ-الآحادعنويحكيهينقلهفيماأمانتهوعدم،الرجلهذا

مايدريلاجاهلإلأبهيعتذولا،لهيصعفيولم،قولهإلىيلتفتلم،-والإجماع

علىاتفقوابليجمعوا؟ولميتفقوالمبحت،كذبالعبارةوهذهفيه،الناس

وعليهميؤديها،حتىالزكاةمانعقتالعليهميجبالإسلامأئمةوأنخلافها،

ابنعليهالإجماعحكىوقد،عليهمجمعوهذا،بالمشروعيفعلواأنذلكفي

إليهينتسبالذي-الحنابلةومذهب،الإجماعفيكتابيهمافيهبيرةوابنحزم

وقفمنيعلمهكماذلك،علىالقتالوجوبفيصريح-المعترضهذا

.(1)"كلامهمعلى

التحليل:

ويحكميكفرفإنهالإسلامنواقضبناقفمنأتىمنأن:السنةأهلعقيدة

الأهواءأهلوأما،بالشهادتينينطقكان!انحتى-بشروطه-بالكفرعليه

،بالإسلامالمرءعلىالحكمفيكافيأبالشهادتينالنطقمجردفجعلواوالبدعة

نسبوهالذيالإجماع:ذلكعلىبهاستدلواومما،وقتالهتكفيرهيجوزلاوأنه

كتبهم.فيالأربعةالمذاهبأهلإلىوبهتانآزورآ

الإيمانأهلتكفيرإلىونشهالإمامالشيخعلكذبمنعلىالردفيالظلاممصباح(1)

.(1/724)لإسلاموا
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

لاأنهعلىيدذأنه:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

الصديق،بكرأبيزمنفيوقعتالتيالحالوفقإلاالزكاةمانعيقتاليجوز

بالشهادتين.ينطقوهوالمسلمقتاليجوزفلا،بالصديقخاعرذلكوأن

علىمنعقدالصحيخالإجماغأنبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفس

المذعى:الإجماعذلكخلاف

الإجماعذلكإليهمن!ي!بالذين-كتبهمفيالأربعةالمذاهبعلماءأن

أئهعلىأجمعوافقد؟خلافهعلىإجماعهموانعقدواستقزثبتقد-المذعى

يؤديها:حتىالزكاةمانعقتالالإسلامأئمةعلىيجب

.الإجماعفيكتابيهمافيهبيرةوابنحزمابنعليهالإجماعحكىوقد.

صريحالإجماعهذااذعىمنإليهينتسبالذيالحنابلةمذهبإنبل.

ذلك.علىالقتالوجوبفي

الزكاةمانعيقتالوجوبعلىأجمعواكتبهمفيالأربعةالمذاهبفعلماء

بالشهادتيننطقهممجردأنعلىيدلوذلكيؤدوها،حتى-عصركلفي-

وأموالهم.دمائهملعصمةكافيأيكنلم

عليهم.المذعىالإجماعذلكخلافعلىمنهممنعقدالصحيحالإجماعفهذا
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الثالثالمسلك

بهمعتذبإجماعليسالمذ!الإجماعأنبيان

نأبدلابل،وحسبثابتأيكونأنبالإجماعالاستدلالفيالشأنليس

همالذينأهلهمنمنعقدأيكونوأنبه،الاستدلالصحة:ذلكإلىيضاف

.الإجماعأهل

نإوأمابه،الاستدلالوصححجةكان:كذلكالإجماعكانمافمتى

انعقادهفيبهماعتدادلاممنالإجماعأهلمنليسمنإجماعبهالمقصودكان

وكان،كعدمهوجودهكانبلحجة،يكنلم:-خالفوهأموافقوهسواء-

ليسبمنيحتبئكيفإذ؟والعبثوالتضليلالضلالمننوعأبهالاستدلال

منذلكإنبل،ودينهاللهشرععلىيخكمونوكيف،بحجةوإجماعهقوله

منتشملهبماالأمةعلىودينآودليلأحجةهؤلاءيجغلأن:الموازينقلب

.!وصدقآحقأالإجماعأهلهمالذينالراسخينوالعلمالدينأئمة

الحقعنويضلونهمالناسعلىيمؤهونوالبدعةالأهواءأهلكانولما

العوام:منانعقادهفيلهقيمةلامنبإجماعفيحتخون،الهدىعنويصرفونهم

أعمالفيواقعآكانمنربمابل-والابتداعالانحرافوأهلوالمققدةوالحقال

والسلفالصحابةبإجماعالمسبوقينوالمتأخرين-المكفرةوالبدعالشرك

الأمر،هذاإجلاءعلىيحرصونالسنةأهلفإن؟الراسخينالعلموأهل

ولاإليهيلتفتولالهيؤقيلامنإجماعإلاليسالمذعىالإجماعأنوتقرير

مخالفتهتجببل،الشرعفيلهقيمةلاباطلإجماعفهو؟انعقادهفيبهيعتذ
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جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالفصل

ا!أصهيلةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

،0311:يوسف9(بمؤيميينؤلؤخرضتأفاشآ!ثزؤقآ!:تعالىقالكما،وخزقه

قاقلظنآلأاتتبثونآدتعبمنسميليعنيجقوكآلأزفيفمنآ!ثرتيهغن!ق!:تعالىلوقا

وجذتآإبئؤعقومنؤتاؤجئناقي!ترهم!:تعالىوقال،1611:الأنعام1(مخرع!ونإلأهتم

قآتحعوةنمثهوإتييشغقئيهتمصحذقؤتقذ!:تعالىلوقا،2011:الأعراف9(قق!يقينآ!ترقف

.021:سبأ9(تصقميينآئنقييقالأإ

والبدعة،الأهواءأهليدعيهالذيالإجماغالسنةأهلينقفيىنماذجومن

به:معتذبإجماعليسالمذعىالإجماغأنبتقرير

:الأولالنموذج

الشبهة:

منوالعلماءالصحابةمنالأمةمعظمإجماعوالبدعةالأهواءأهلاذعى

والصالحين.الصحابةمنوبغيرهه!ن!بهالتوسلجوازعلىوالخلفالسلف

الشبهة:نقض

التوسلبهمالتوسلجوازعلىأجماعهمأما":سحمانبنسليمانقال

وفاتهم:بعدوأماحق،فهذا:حياتهمحالفيوشفاعتهمبدعائهمالشرعي

قيامبعدفاعلهكفرعلىمجمعونفهم:الشركيالتوسلوأما،...اللهفمعاذ

مكابر.إلاينكرهلا،عليهالحجة
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

في!كضوولقولهيجوز،لاوالإشراكالحرامعلىأكثرهمواجتماع":وقوله

(1)"ضلالةعلأمتيتجتمعلا":-المتواتر:وقيل-الصحيحالحديث

كلهاتجتمعفكيف،111.:عمرانآلا(لهئال!ىأخيىجتؤض\رتخ!بمعتخ:تعالىولقوله

."ضلالةعلىأكثرهاأو

الفرقةوهم،والجماعةالسنةأهلهمالحديثفيبالأمةالمقصود:فأقول

الصحيح:الحديثفيبقولهالمعنيونوهم،الساعةقيامإلىالمنصورونالناجية

يا:قيللماواحدةإلاالنارفيكلها،فرقةوسبعينثلاثعلىأمتيوستفترق!

،(2)"وأصحابياليومعليهأنامامثلعلىكانمن":قال؟هممن،الثهرسول

الذينالأمةمنفهوووخصاللهرسولأصحابعليهكانمامثلعلكانفمن

القبورعبادبخلافكثيرآ،أوكانواقليلأ،الناجيةالفرقةوهمحجة،إجماعهم

ويشركونهم،اللهمعيدعونهمولائجوالصالحينلأولياءوالأنبياءاالمتخذين

ابنعن(036)صسننهفيالترمذيأخرجهمامنها:،طرقعدةمنرويالحديث(1)

!ك!رو-محمدأمة:قالأو-أمتييجمعلااللهإن":قال!اللهرسولأن!عمر

،(54-1/39)الجنةظلالفيالألبانيوصححه."الجماعةمعاللهولد،ضلالةعلى

الشواهد،منعددا(130-3/299)الحبيرالتلخيصفيحجرابنالحافظلهوأورد

ليجمعيكنلماللهفإن،بالجماعةعليك":قال!البدريمسعودأبيأثرمنها:

،7/457،508،516،517)شيبةأبيابنأخرجه-"ضلالةعلحىمحمدأمة

.!الرأيقبلمنيقاللا"ومثله:عقبهوقال،أسانيدهأحدعححو،وغيره(525،155

حديثوهو،(الأممافتراقب)حديثالعلمأهلعندمعروفمشهورالحديث(2)

منالأولالبابفيألفاظهوبيانوأسانيدهبطرقهخزجتهوقدريب،بلاصحيح

الأمم.افتراقحديثفيالعقديةالمباحث)الماجستير(:العالميةدرجةلنيلرسالتي
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجك!نما؟ول:الفصل

اثماصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الحاجاتمنهمويطلبون،والملماتالمهماتفيبهمويستغيثون،عبادتهفي

استجابواالذينالإجابةأمةمنليسوافهؤلاء،اللهفات!اغاثةالكرباتوتفريج

لمامخالفون،والسنةالكتابخلافعلىمجتمعونهؤلاءبل،وللرسوللته

الفضيلقالوقد.الضلالةعلىمجمعون،والجماعةالسنةأهلمنالأمةعليه

وإياك،السالكينقلةيغركولا،الهدىطرقالزم":-معناهما-عياضابن

فيحم!القيمابنالحافظقال،..."الهالكينبكثرةتغترولا،الضلالةوطرق

ققدهمنولا،الرفيققلةمنيستوحشلاالصادقفالبصير":اللهفانإغاثة

يمايتوآلقحلىآل!بتنيمنغثئيهمآدتهآنغتم!آلديمت:لأولاالرعيلمرافقةقلبهاستشعرإذا

أحسنوما":قالأنإلى،"...169:ءانلاأ(زييقاؤخ!منأؤثبهكؤآلضئيىؤآلشهد!

حيث:والبدعالحوادثكتابفيإسماعيلبنالرحمنعبدشامةأبوقالما

المتمسككان!انواتباعهالحقلزوم:بهفالمرادالجماعةبلزومالأمرجاء

الأولىالجماعةعليهكانتالذيهوالحقلأنكثيرأ؟لهوالمخالفقليلأبه

عمروقال.بعدهمالباطلأهلكثرةإلىتنظرولا،وأصحابه!كل!نحووالنبيعهدمن

الترابفيواريتهحتىفارقتهفما،باليمنمعاذآصحبت:الأوديميمونابن

عليكم:يقولفسمعتهمسعودبناللهعبدالناسأفقهبعدهصحبتثم،بالشام

:يقولوهوالأياممنيومأسمعتهثم،الجماعةعلاللهيدفإن،بالجماعة

فهيلميقاتها،الصلاةفصلوامواقيتها،عنالصلاةيؤخرونولاةعليكمسيلي

أدريمامحمد،أصحابيا:فقلت،نافلةلكمفإنهامعهموصلوا،الفريضة

:تقولثمعليها،وتحضني،بالجماعةتأمرني:قلت؟ذاكوما:قالتحدثونا؟ما

يا:قال.النافلةوهيالجماعةمعوصل،الفريضةوهي،وحدكالصلاةصل
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نقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الجماعة؟ماتدري،!القريةهذهأهلأفقهأظنككنتقد،ميمونبنعمرو

الحق،وافقماالجماعة،الجماعةفارقواالذيالناسجمهورإن:قاللا،:قلت

كانتبمافعليكالجماعةفسدتإذاحماد:بننعيموقال.وحدككنت!ان

حينئذ.الجماعةأنتفإنك،وحدككنت!انتفسدأنقبلالجماعةعليه

فاصبروا،والجافيالغاليبين-هوإلاإلهلاوالذي-السنة:قالالحسنوعن

لمالذينبقي،فيماالناسأقلكانواالسنةأهلفإن،-الثهرحمكم-عليها

سنتهمعلىوصبروا،البدعأهلمعولاإترافهم،فيالإترافأهلمعيذهبوا

فيالعلماءوكلام.(1)انتهى"فكونوا...اللهشاءإنفكذلك،ربهملقواحتى

كانواالذينهمأنهموذكرواجدآ،كثيرالأعظمالسوادهمالذينالجماعة

لخرجناأقوالهمنذكرذهبناولو!ص،اللهرسولأصحابعليهكانماعلى

همضلالةعلىتجمعلاالتيالأمةأنوالمقصودبالاختصار.المقصودعن

قإن!:فيهماللهقالالذينهمالأكثرينوأنقفوا،!ان،والجماعةالسنةأهل

ؤثؤآلثابيىآ!ثزؤظ!،6111:ملأظا1(آلثهسميليعنيصبمقوكلأزضآففنآ!ثرتيهغ

.(2)"!301:يوسفأ(بمؤمنينخرضت

.(70-1/69)اللهفانإغاثة(1)

.(88-2/82)الماردتىالماذقشبهاتردفيالشارقالضياء(2)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الصحليل:

مامفوالممنوع،والممنوعالمشروعمفالتوسلأن:السنةأهلعقيدة

بالأمواتالتوسل:الممنوعومن،الملةعنمخرجكفرهوماومفبدعةهو

التوسلمشروعيةفيرونوالبدعةالأهواءأهلوأما.صالحينكانوا!انوالغائبين

.الممنوعالتوسلهذابهم

معظمأجمعقدأنه:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

-إذأ-فالتوسل؟شركأوحرامعلىيقعأنيمكنلا!اجماعهم،ذلكعلىالأمة

.بالإجماعمشروع

بإجمالحليسالمذعىالإجماغأنبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفر

به:معتد

أهليمنالحقأهل:همضلالةعلىتجتمعلاالتيبالأمةالمقصودأن-1

الإجماعأهلهمفهؤلاء،المنصورةوالطائفةالناجيةالفرقةوالجماعةالسنة

كثيرا.أوكانواقليلأ،حجةإجماعهميكونالذينبهالمعتدالمعتبر

التوسلوأهلالقبورعئادمنوالضلالوالبدعةالأهواءأهلأن-2

كثروامهما-حجةإجماعهميكونالذينالإجماعأهلمنليسواالممنوع

لمامخالفون،والسنةالكتابخلافعلىمجتمعونهمبل،-عددهموبلغ

الضلالة.علىمجمعون،والجماعةالسنةأهلمنالأمةعليه

أهلإجماعهوإنماالشبهةصاحكانقلهالذيالمذعىالإجماعوهذا

به.يعتذولالهقيمةلاإجماعفهو؟والشركالكفروأعمالوالضلالالبدعة
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نقضفطالهشةأهلجص!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثاني:النموذج

الشبهة:

تعالىاللهإلىالاستشفاعجوازعلىالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاذعى

وبالغائبين.،موتهمبعدوبالصالحين،موتهبعد!هبالنبي

الشبهة:نقض

هذاعلىأجمعنعم،:نقول":(1)الشيخآلحسنبنالرحمنعبدقال

كلمعيميلون،ناعقكلأتباع،الرعاعالهمجمنه:أعظمهووماالشرك

إجماعفليس،...وثيقركنإلىيلجئواولم،العلمبنوريستضيئوالمريح،

لمخالفتهم؟الأحكامفيبهيحتجالذيالإجماعأهلمنوليسوا،حجةهؤلاء

منور!ك!محمدالنبيينخاتمبهبعثوما،اللهتوحيدمنالرسلبهجاءتما

أتباعوخالفهم،وأموالهمدمائهمواستحلالأهلهوقتالالشركمنالنهي

وهم،الشركمنفيهوقعواماوأنكرواالتوحيد،منجهلوهمافعرفوا،الرسل

الأوحدالإمامالمشهور،العلامة،الوهابعبدبنمحمدبنحسنبنالرحمنعبد(1)

التاسعةفيوهوحفظهحتىالقرآنوقرأ،(ـه9311)سنةولد،الثانيوالمجددالرباني

إبراهيمنقله،الدرعيةقضاءووليالذكر،وحلقالعلمدروسلازمثم،عمرهمن

منعددعلىفيهاقرأبمصرسنواتثمانفبقي،الدرعيةسقوطبعدمصرإلىباشا

،والكفاحبالجهادالحافلالتاريخله،الثانيةالسعوديةالدولةإبانعادثمالعلماء،

ونشرهالعلمبثفيحياتهوأوقف،جهدهكرسالذي،والإصلاحبالدعوةوالمشرق

.(ـه1285)سنةتوفيالتوحيد،وعقيدة،الإسلامدعوةعنالذبفيقلمهوجرد

.(64-1/58)وغيرهمنجدعلماءمثاهيرانظر:
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جك!نمنقضفيالسنةأهلج!نما؟ول:الفصل

بالمصادر*صيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

سلفعليهاجتمعوما،ظاهرةالحقعلىتزاللاالتيوالطائفة،الناجيةالفرقة

وأتباعهمالرسلفإجماع،وقتالهمأهلهومعاداةالشركإنكارمنوأئمتهاالأمةهذه

يلتفتلافباطلخالفهوما،الصحيحالإجماعهووأئمتهاالأمةسلفمن

إلاالمفتريهذاادعاهالذيالإجماغهذايخالفلمولوبه،يحتجولا،إليه

بطلانأ.بهلكفىاللهدينمنالرسلبهجاءتلماومخالفته،الوحيينمصادمة

أنها!صالنبيأخبرالتيالناجيةالفرقةببقاءالإجماعمنادعاهماأيفأويبطل

الحجةهو!اجماعهم،الرسلأتباعفهم،الساعةقيامإلىالحقعلىتزاللا

الهمجوأما؟اللهعندقدرأالأعظمونفهمعددأ،الأقلينهمكانوا!انأيضأ

وإنوقع،ماالشركمنفيهموقعالذين،الإسلامغربةبهماشتدتالذينالرعاع

،...والبدعفيهمالشركلظهور،اللهعندقدرآالأقلونفهمعددأ،الأكثركانوا

صحةعلىتدلكثرتهمأنوظن،الرعاعالهمجعليهبمااغترجاهلمنفكم

فالاحتجاج،!ومذاهبهمآرائهماختلافعلىوالبدعالشركمنعليهكانواما

ؤجذتآ!إتا:بقولهمالمشركينعنتعالىالثهذكرهمايشبهبهموالاقتداءبهم

أعداءمنالمشركونبهاحتجفما،!22:الزخرف(أقفتدونءاثيهمعكإتاوأقةغنىلأءابا

،...!بالبارحةالليلةأشبهفما،الجاهلونأحدثهماعلىهؤلاءبهاحتجالرسل

الشركعلىأجمعواأنهموهو،جرجيسبنداوديحكيهالذيالإجماعهوفهذا

منذكرهالذيالإجماعبهذافحدث،السنةأهلمنبقاياإلاالقرونهذهفي

فحصل،والرسلوالكتبوالفطروالمعقولالمنقوليخالفماالشركأنواع

الذيالصحيحالإجماعوأما،يحصىلامابالتهالكفرأنواعمنالإجماعبهذا

الصحابةإجماعفهووالكتبوالرسلالسليمةوالفطرالصحيحةالعقولإلىيستند
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نقضفيالسنةأهلمن!كلج*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

أهلمنالحديثوأهلوالمفسرينوالفقهاءوالأئمةوأتباعهموالتابعين

.(1)"المفضلةالثلاثةالقرون

كأن!ووبالنبيبالاستشفاعأرادكانإن!:سحمانبنسليمانوقال

القولفهذا،حرمتهأو،بحقهأومحمد،بجاهأسألكإنياللهم:القائليقول

ويستغيث،يدعوهبأنبالنبيبالاستشفاعأراد!ان،...محرمةمحدثةبدعة

وأيسألهأو،حسبكفيوأنا،أدركنيأو،أغثنياللهرسوليا:يقولكأن،به

مهماتهجميعفيإليهويلجأ،عليهويتوكل،اللهإلاعليهيقدرلامامنهيطلب

هذا:أرادكانفإن؟مضرةدفعأو،منفعةجلبفيواسطةويجعله،وطلباته

وسائطاللهوبينبينهجعلمنأن:الحنابلةكتبمن"الإقناع"فيذكرفقد

تقيالإسلامشيخفيهذكروكذلكإجماعآ.كفر:عليهمويتوكل،يدعوهم

،...رفاكفهوكفرهفيشكومنكافر،فهوطالبأبيبنعليدعامنأن:الدين

عبادإجماعإلااللهم،مجردةفدعوى:جوازهعلىالإجماعانعقاددعوىوأما

.(2)"الأحكامعلىيجمعواأنعنففملأ،الإسلامأهلمنليسواوأولئكالقبور،

السحليل:

منوالصالحينصووبالنبيتعالىاللهإلىالاستشفاعأن:السنةأهلعقيدة

بشرطين:يجوزإنماأمته

وبحضورهم.حياتهمحالفيبهمالاستشفاعيكونأنأحدهما:

.(357-135)صجرجيسبنداودقلبعلىوالتلبيسالبهرجمنإبليسألقاهماكشف(1)

.(88-2/82)المارقالماذقشبهاتردفيالشاردتىالضياء(2)
http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نم:ا!أولالفصل

يلأصهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

منهم.الدعاءبطلبيكونأن:والثاني

بالجاهأوبالذواتأوالغائبأوبالميتالثهإلىالاستشفاعكانإذاوأما

شركأ.يكونوقدبدعةيكونقدثم،ممنوعمحرمفهو؟ذلكونحووالحرمة

والأمواتبالذواتالثهإلىالاستشفاعمشروعيةفيرونوالبدعةالأهواءأهلوأما

والمنزلة.والحرمةوالجاهوالغائبين

منعقدالإجماعأن:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

والغائبين.وبالأمواتموتهبعد!صبالنبيالاستشفاعجوازعلى

بإجمالحليسالمذعىالإجماغأنبتقريرالإجماعبهذااستدلالهمونقفس

معتدبه:

من!هالرسولأتباعإجماعهوبهالمعتدالصحيحالإجماعأن-1

منالحديثوأهلوالمفسرينوالفقهاءوالأئمةوأتباعهموالتابعينالصحابة

،المنصورةوالطائفةالناجيةالفرقةمنبعدهمفمنالمففملةالثلاثةالقرونأهل

.-عددأالأقلهمكانوا!ان-حجةإجماعهميكونالذينهمفهؤلاء

أهلالجهلةالمققدةالرعاعالهمجإجماعهوإنماالمذعىالإجماعأن-2

،الأحكامفيبهميحتجالذينالإجماعأهلمنليسواوأولئك،والشركالبدعة

.-الأحكامعلىيجمعواأنعنفضلأ-الإسلامأهلمنليسمنمنهمبل

لهقيمةلاإجمالحهوإنماالشبهةصاحبنقلهالذيالمذعىالإجماعفهذا

به.يعتذولا
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

الراجالمسلك

الإجماعمذيىةط!اشعلىهممنبمخالفةالمذ!الإجماعنقض

عليهم،الدالةوالعلامات،والبدعةالأهواءلأهلاللازمةالصفاتمن

:قتادةقال،بينهمفيماواضطرابهمواختلافهمتفزقهم:منهجهمفسادومعالم

وهم،أعمالهممختلفة،أهواؤهممختلفة،شهادتهممختلفةالباطلأهلتجد"

الشخير)2(:بناللهعبدبنمطزفوقال.(1)"الحقأهلعداوةفيمجتمعون

فلمافيه،الحق:القائللقالواحدأهوىكلهاالأهواءهذهكانتلو"

.(3)"يتفزقلاالحقأنعقلذيكلعرفواختلفتتشغبت

فيولوواحدقوليعلىيجتمعواأنعليهمالمتعذرمنفإنه؟ولذلك

!اجماعوالجماعةالسنةعنفيهاخرجواالتيمسائلهممنواحدةمسألة

السنة.وأهلالصحابة

نقضفيكثيرآوالجماعةالسنةأهلمنهايفيدالمطردةالقاعدةوهذه

وفرقتهمبطائفتهميحتجونعندماوالبدعةالأهواءأهليذعيهالذيالإجماع

متابعتهتجبالذيبهالمعتذالإجماعهوإجماعهمويجعلونمذهبهموأعيان

مخالفته.وتحرم

حسن.بإسناد(28/47)البيانجامعفيجريرابنأخرجه(1)

كبارمن،البصري،اللهعبدأبو،العامريالحرشيالشخيربناللهعبدبنمطزف(2)

،كثيرةمناقبله،وأدبوورعفضلذا،وزقادهمالبصرةأهلعئادمنكان،التابعين

.(19-4/09)التهذيبتهذيب.(!95)سنةتوفي

تخريجه.سبق(3)
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جص!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:ي!ولالفصل

*صيلةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

يقزرواأن:المذعىالإجماعنقفهذافيالسنةأهلعليهيحرصفمما

كونهمعهذانفسها،الطائفةتلكأعيانبينمنعقدأصحيحأإجماعأليسأنه

عنفضلأبه،الاستدلاليصخولابهمعتذولاصحيحغيرإجماعأنفسهفي

طوائفمنمعتنةطائفةإجماعلأنهبه؟العملووجوبباعتقادهالأمةإلزام

الصحيح.والإجماعالسنةواتباعوالإجماعالاجتهادأهلمنليستوهي،الأمة

الإجماعذلكمضمونعلىيتفقوالمنفسهاالطائفةتلكأعيانأنثبت!اذا

منينقفالإجماعلأنهوالنقف؟والإبطالالرذفيأبلغذلككانالمذعى

تلكعندحتىمنعقدولاصحيحغيرإجماعأنهويثبتنفسها،الطائفةداخل

الطائفة.

والبدعة،الأهواءأهليدعيهالذيالإجماغالسنةأهلينقفيىنماذجومن

:الإجماعمذعيشاكلةعلىهممنبمخالفة

:الأولالنموذج

الشبهة:

الفرد،الجوهرإثباتعلىالمسلمينإجماغوالبدعةالأهواءأهلاذعى

أفرادآ.تصيرحتىوانقسامهاتجزئتهافيتتناهىالأجسامأنعلىاتفقواوأنهم

الشبهة:نقض

الجواهرمنمركبةالأجسامبأنفالقائلون":تيميةابنالإسلامشيخقال

هيالتيالأعراضيحدث!انما،بنفسهقائقاشيئايحدثلاالثهإن:يقولون

قالمنثم.الأعراضمنذلكوغيروالسكونوالحركةوالافتراقالاجتماع

إنمايحدثهماجميعثمابتداء،أحدثهااللهإن:قالمحدثةالجواهربأنمنهم
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نقضفيالهمشةأهلجم!نميلأمول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أكثرقولوهذاجواهر.ذلكبعدالثهيحدثلافيها،أعراضإحداثهو

نأيظنمنهؤلاءأكابرومن،ونحوهم(1)والأشعريةوالجهميةالمعتزلة

أحدبهيقللمقولوهو،عليهالمسلمينإجماعويذكر،المسلمينمذهبهذا

أهلطوائفمنحتىالأمةجمهوربل؟الأمةجمهورولا،الأمةسلفمن

كلأبوابنالجواهر،منالأجساموتركبالفرد،الجوهرينكرونالكلام

فيفوركابنبكرأبوذلكذكروقدالفرد،الجوهرينكرممنهوأتباعهإمام

،الخلافمنالأشعريوبينبينهوماكلأبابنمقالاتفيصنفهالذيمصنفه

....................................الهشامية)2(قولالفردالجوهرنفيوهكذا

(1

(2

مذهبعلكانالحسنأباإنحيث،الثانيطورهفيالأشعريالحسنأبيأتباع

اللازمةالصفاتإثباتفيكلابابنطريقةسلكثم،عمرهمنالأربعينإلىالمعتزلة

،الأجساموتركيبالأعراضطريقةبصحةوالقولالاختيارلةالصفاتونفيتعالىلثه

الباقلانيبكرأبييدعلىالكلاميةالمادةزيادةأولها:بمراحلالأشعريةمزتوقد

خلطثم،(ـه478:)تالجوينييدعلالاعتزاليةللمادةالجنوحثم،(ـه034:)ت

.(ـه656:)تالرازياللهعبدوأبيهـ(55ه:)تالغزالييدعلىالفلسفيةبالمادةذلك

درء،(1/212)الاستقامة،(12/4.2)(148-147/4)الفتاوىمجموعانظر:

.(154-484)صالمرتادبغية،(422-2/223)السنةمنهاج،(7/97)التعارض

طويلوحد،نهايةولهجسممعبودهأنيزعمالرافضي،الحكمبنهشامأصحاب

...فعبعلبعفهيوفىلا،عمقهمثلوعرضه،عرضهمثلطوله،عميقعريض

الأفعالوقوعقبلعبادهيفعلهبماعالمااللهكانلو:وقال،الباطلمذهبهآخرإلى

الإمامة،فيالإماميةمذهبعلوكان،وتكليفهمالعباداختيارإلامنهيصحلممنهم

يتجزأ.لاالذيالجزءإبطالالنظامأخذوعنه،الجسمأجزاءنهايةبنفييقولوكان

.(15-48)صالفرقبينالفرق،(31،44)صالإسلاميينمقالات:انظر
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حم!نمنقضفيالسنةأهلحم!نم*ول:الفصل

*صهيلةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

(4)"أيضاوالنجارية)3((2)الكراميةمنوكثيروالضرارية)1(

(1

(2

(3

(4

أعمالإن:قولهفيالمعتزلةفارق،المعتزلةفرقمنعمرو،بنضرارأصحاب

وهواكتسبهوالآخراللهوهوخلقهأحدهمالفاعقينواحدافعلاوأن،مخلوقةالعباد

كانوكذلكعاجز،ولابجاهلليسأنهقادرعالماللهأنمعنىأنيزعموكانالعبد،

سادسةحاسةيخلقسبحانهاللهأنيزعموكان،لنفسهالباريصفاتسائرفييقول

الإسلاميينعمقالاتانظر:.(وهما)أي:ماهيتهبهايرونللمؤمنينالقيامةيوم

(282-281).

دونباللسانوالتصديقالإقرارهوالإيمانأنإلىذهبوا،كرامبنمحمدأصحاب

وزعمواإيمانا،باللسانالتصديقغيرشيءأوالقلبمعرفةيكونأنوأنكروا،القلب

.(141)صالإسلاميينمقالات:انظر.باللسانلهوالإنكارالجحودهوبالثهالكفرأن

وقدرتهتعالىاللهعلمنفيفيالقدريةالمعتزلةوافقواالنجار،محمدبنالحسينأتباع

تعالى،اللهكلامبحدوثوالقولولبالأبصاررؤيته!احالةالأزليةصفاتهوسائروحياته

وأنهالفعلمعالاستطاعةوأنالعبادأكسابخالقتعالىاللهأنفيالأشاعرةووافقوا

لأهلالمغفرةوجوازالوعيدأبوابوفي،تعالىاللهيريدهماإلاالعالمفييحدثلا

وبرسلهتعالىبالئهالمعرفةهوالإيمانإن:بقولهمالفريقينعنوانفردوا،الذنوب

نإوقالوا:،باللسانوالإقرارلهوالخضوعالمسلمونعليهاأجمعالتيوفرائضه

التيالأعراضوهي،مجتمعةأعراضالجسمإنوقالوا:،ينقصولايزيدالإيمان

ومنمنهالجسميخلولاماوسائروالرائحةوالطعمكاللونعنهاالجسمينفكلا

شيءفليسونحوهماوالجهلكالعلمضدهومنمنهالجسميخلوالذيفأماضده،

.(197-195)صالفرقبينالفرقانظر:.للجسمبعضامنها

.(17/442)الفتاوىمجموع
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نقضفيال!صنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

مختلفونوهمهذا،منأعمعندهمفالجسمالكلامأهلوأما":وقال

ماكل:يقولونفهماصطلاحئا.لفظئاواختلافاعقلئا،كثيزااختلافامعناهفي

كل:منهمكثيرفقالهذا،بعداختلفواثمجسم،فهوحسيةإشارةإليهيشار

أقلالجسم:قالمنمنهمثم،الفردةالجواهرمنمركبفهوكذلككانما

والجواهرالجوهرانبل:وقيل.غيرهإلىينضمأنبشرطجوهزايكونما

وقيل:.ثمانيةبل:وقيل.ستةبل:وقيلفصاعذا.أربعةبل:وقيلفصاعذا.

الأجسامإن:يقولمنقولوهذا،وثلاثوناثنانبل:وقيلعشر.ستةبل

كل:الفلسفةأهلمنآخرونوقال.تنقسملاالتيالجواهرمنمركبةكلها

منكثيروقال.الفردةالجواهرمنلا،والصورةالهيولىمنمركبةالأجسام

منولاهذا،منولاهذامنلامركبةليست:الكلامأهلوغيرالكلامأهل

منوغيرهموالضرارية(1)والكلابيةالهشاميةقولوهذاهذا،منولاهذا

وآخرون،والصورةبالمادةولاالفردبالجوهريقولونلاالكبار،الطوائف

:وغيرهالمعاليأبوقالكماالفرد،الجوهرإثباتعلىالمسلمينإجماعيدعون

تصيرحتىوانقسامهاتجزئهافيتتناهىالأجسامأنعلىالمسلموناتفق

حلولمسألةفيوالمعمزلةالجهميةوافقوا،القطانكلاببنسعيدبناللهعبدأتباع(1)

الاختياريةالأفعالمنوقدرتهبمشيئتهيتعلقمابالئهيقومأننفيوفي،الحوادث

سبحانه،بهاللازمةالصفاتقياموأثبتواونحوها،والسخطوالغضبوالمحبةكالرضا

،كلابابنبطريقةاقتدىالأشعريأنوذلك،الأشعريةمشايخهمالكلابيةويعذ

.الأشاعرةبواسطةخملتأفكارهالكنكفرقةتلاشتوإنالكلابيةنرقةأنكما

والنقلالعقلتعارضدرء،(12/602،366)(5/555)الفتاوىمجموعانظر:

.(1/551)الاستقامة،(2/327)(1/312)الشةمهاج،(2/1،6)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلمنهـمج:الأولالفصل

لأصيلةبا!لصادروالبدعةي!هواءأهلاستدلال

البصريالحسينأبوفيهشكوكذلكفيه،هوشكفقدهذاومعأفراذا.

لاالمسلمينأئمةمنأحديقلهلمالقولهذاأنومعلوم.الرازياللهعبدوأبو

المشهورينالعلمأئمةمنأحدولابإحسانلهمالتابعينمنولاالصحابةمن

والمعتزلة،الجهميةمنطائفةالإسلامفيذلكقالمنوأول،المسلمينبين

لملماالإجماعهذاحاكيولكنوعابوه،السلفذمهالذيالكلاممنوهذا

اعتقد؟بذلكيقولمنإلايجدولم،الكلامكتبفيماإلاالدينأصوليعرف

والصورةبالهيولىوالقول،باطلالفردبالجوهروالقول،المسلمينإجماعهذا

.(1)"أخرمواضعفيالمقالاتهذهعلالكلامبسطوقد،باطل

التحليل:

رسولهبهوصفهومانفسهبهوصفمادتهيثبتونأنهم:السنةأهلعقيدة

فيخوضهموعدمبمعانيهاإيمانهممع،وعظمتهبجلالهيليقإثباتأ!كضه

إثباتأناعتقدوالمافإنهمالكلامأهلمنوالبدعةالأهواءأهلوأما.كيفيتها

فيبينهمتفاوتعلى-بعضهاأوكلهانفوهابخلقهاللهتشبيهيستلزمالصفات

عنالمتلففالمبتدعالكلامعلممنفيهخاضوامابسببوذلك،-ذلك

فيمباحثهمفيتناولوهومما،وغيرهمالفلسفةأهلمنوالإلحادالكفرأهل

سبحانه.اللهصفاتنفيإلىبإثباتهتوضلواالذيالفردالجوهر:الكلامعلم

.(17/442)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلح!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

المسلمينأنهو:المذعىبالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

مما-بصفةالثهيوصفلاأنيستلزموإثباتهالفرد،الجوهرإثباتعلىأجمعوا

بخلقه.اللهيشتهلئلا؟-غزضأيسمونه

:الإجماعمذعيشاكلةعلىهممنبمخالفةالإجماعبهذااستدلالهمونقض

أحدبهيقللمفإنه؟البتةالمسلمينإجماعليسالمذعىالإجماعأن-1

منأحدولابإحسانلهمالتابعينمنولاالصحابةمنلاالمسلمينأئمةمن

الأمة.جمهورإجماعليسأنهكما،المسلمينبينالمشهورينالعلمأئمة

الجهميةمنالكلامأهلقولالحقيقةفيهوالمذعىالإجماعأن-2

.والأشاعرةوالمعتزلة

همبل،الكلامأهلجميعبينالبتةعليهمجمعأليسالقولهذاأن-3

ومنوكبرائهمأعيانهممنفإن،الإجماعدعوىفيمؤثرأاختلافأفيهمختلفون

.ينكرهمنالكبارطوائفهم

ومنهم،فيهشكمن(الأشاعرة)وهمالإجماعحكىمنطائفةمنأن-4

.!(الجوينيالمعالي)أبونفسهالإجماعحاكي
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حس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الفصل

لأصيلةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

والتصرفالكرامةوقوععلالسنةأهلإجماغوالبدعةالأهواءأهلاذعى

موتهم.بعدللأولياء

الشبهة:نقض

مريةلاقطيأمر)وهذا:قوله!:(1)الصنعانيإسماعيلبنمحمدقال

شيءكلعلىتعالىكونهأرادإن:أقول.(والجماعةالسنةأهلعندالبتةفيه

بل،المسلمينفرقجميعيقولهفهذا؟قدرتهعنشيءيمتنعلاوأنهقدير،

ثبوتبالإشارةأرادوإن.تعالىالربأثبتلمنفيهنزاعبلاالكتابينوأهل

منالإسفراينيإسحاقأبوفهذا،قالهكماوتصرفهمللأمواتالكرامات

ففلأللأحياءالكراماتفيمعهمنزاعهثبتوقد،(2)نزاعبلاالسنةأهلأئمة

الحسنسلالةمن،الصنعانيثمالكحلانيصلاحبنإسماعيلبنمحمدالسيد(1)

المطلقالمجتهدالكبيرالإمامبالأمير،المعروف،طالبأبىبنعلىبنالحسنابن

مدينةإلىوالدهمعانتقلثمبكحلان،هـ(1599)سنةولد،التصانيفصاحب

وعلماءعلمائهاأكابرعلىالحديثوترأمكةإلىورحلعلمائها،عنوأخذصنعاء

وتظهرصنعاءفيالعلمبرئاسةوتفردالأقرانوفاقالعلومجميعفيوبرعالمدينة

الفقهية،الآراءمنعليهدليلمالاوزيفالتقليدعنونفربالأدلةوعملبالاجتهاد

.(ـه1821)سنةتوفي

:-(1)هامش-العبادعبدالمحسنبنالرزاقعبدأ.د.شيخنافضيلةمحققهقال(2)

."(7/36)تيميةلابنالتعارضدرءوانظر:.الأشاعرةأئمةمنهوبل"
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نقضفيال!همنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

فيدليلفلا؟بذلك(1)والجماعةالسنةأهليقولأنهث!قو.الأمواتعن

علالكلامأطلناوقددليلأ،قولهميكونحتىالإجماعبأهلليسواإذذلك،

فيالرحمانية)الأنفاسمؤلفنافيوالجماعةالسنةبأهلأنفسهمتسميتهم

.(3)"(2)(المدنيةالإفاضةعلىالأبحاث

التحليل:

أيديهمعلىاللهيجريوماالأولياء،بكراماتالتصديق":السنةأهلعقيدة

،والتأثيراتالقدرةوأنواعوالمكاشفاتالعلومأنواعفيالعاداتخوارقمن

فيذعونوالبدعةالأهواءأهلوأما.(4)"القيامةيومإلىفيهاموجودةوهي

بموتهم،تنقطعلاوتصرفاتهمكراماتهموأن،موتهمبعدللأولياءالكرامةوقوع

فسسأل،موتهبعدتصزف!لهالوليأنعلبذلكالاستدلال:ومقصودهم

به.وئتوشلوئدعى

المسلمينأنهو:المذعىبالإجاعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالومحل

ذلك.علىأجمعوا

أنفسهمتسميتهمفيلهمنقدهبيانوشأتي،الأشاعرةيقصد":-(3)هامش-وقال(1)

."والجماعةالسنةبأهل

)الذينبأنهمالسنةأهلتعريففيالمصنفعندسيأتيماوانظر":(4)هامش:وقال(2)

خالفواولاالدينفيبدعةيبتدعوالمالذينوأصحابهالمصطفىطريقةعلىكانوا

."(المرسلينسيدطريقة

.(56-55)صالكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفيالإنصاف(3)

.-(3/56)الفتاوىمجموعضمن-الواسطيةالعقيدة(4)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نم*ول:الفصل

بالمصادر*صيلةوالبدعةلأهواءأهلاستدلال

:الإجماعمذعيشاكلةعلىهممنبمخالفةالإجماعبهذااستدلالهمونقضر

طريقةعلىكانواالذينالسنةأهلإجماعليسالمذعىالإجماعأن-1

سيدطريقةخالفواولاالدينفيبدعةيبتدعوالمالذينوأعحابهالمصطفى

المرسلين.

يسمونالذينالأشاعرةقولالحقيقةفيهوالمذعىالإجماعأن-2

.(السنة)أهل:أنفسهم

منفإن،الأشاعرةجميعبينالبتةعليهمجمعأليسالقولهذاأن-3

فيمعهمنزاعهثبتوقدالإسفراييني،إسحاقأبامذهبهموأعيانأئمتهم

.-الأمواتعنفضلآ-للأحياءالكرامات

ر!!!!6ر!
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الثانيالفعلى

الأهوا،أهلاستدلإللهنهجنقضههالسنةأهللهنهح

للؤميولبعةالتادرلممهاباوالبدعة

مباحث:أربعةوفيه

.بالقياسالاستدلا!:الأولالمبحث.

والتابعينالصحابةعنبالآثارالاستدلال:السانيالمبحث.

الأئمة.وبأقوال

بالقواعد.الإستدلال:الثالثالمبحث.

بالعقل.الاستدلال:الرابعالمبحث.
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الاولىالمب!ث

بالقياسالاستدلال

مطالب:وثلاثةتمهيدوفيه

السنة.أهلعندوحجيتهالقياسمنزلةالغمهيد:.

الأهواءأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة:الأولالمطلب.

والبدعة.

والبدعةالأهواءأهلاستدلإلمنهجالثافي:المطلب.

.بالقياس

أهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب.

.بالقياسوالبدعةالأهواء
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جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الأولالمبعث

بالقياسالاستدلال

التمهيد

السنةأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة

بينالجامعونوهم،الصريحوالعقلالصحيحالنقلأهلهمالسنةأهل

وذلك،عندهموحجيتهالقياسمنزلةخلالمنذلكويبرزوالاجتهاد،الاتباع

يأتي:كما

أفعالهكلوأنالثه،أفعالفيبالحكمةلايمانمنبالقياسالقول-1

عظيمة:لمصالحسبحانهوتش!بعاته

!ةأفعالهبل؟وحكمةمصلحةلغيرعبثأشيئأيفعللاحكيمسبحانهالله

فعل،بهاأسبابعنناشئةهيكمافعل،لأجلهابالغةحكمةعنصادرة

منعبادهبعق!يعيموقد،التفصيلوجهعلىسبحانهيعلمهاالحكمةوهذه

شاء.بماإلاعلمهمنبشيءيحيطونلاإذ؟إياهئعلمهماذلك

فالحكمة،العالمينعنغنيسبحانهوهو،حكمةفيهفلهاللهخلقهماوكل

شيئين:تتضمن

،بعبادهرحمتهوهيويرضاها،يحبهاسبحانهإليهتعودحكمةأحدهما:

للمحسنوإثابته،التصرفاتبأنواعمملكتهفيوتصرفه،خلقهلأمروتدبيره

وأن،وفضلهعدلهأثرفيوجد؟إساءتهعلىللمسيءومعاقبته،إحسانهعلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلحص!نم:الأولالباب

والبدعةيلاهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

إلهلاأنهخلقهيعرفوأن،وآياتهوأفعالهوصفاتهبأسمائهسبحانهيعزف

.سواهربولاغيره

بها.ويلتذونبهايفرحونعليهمنعمةهي،عبادهإلىتعودحكمة:والئاني

مشتملةكلهاوتشريعاتهفأفعاله،الخلقلمصالحالأحكاميشرعتعالىوالثه

يشرعوعلاجلفهوالمضار،ودفعالمنافعجلبمنوالمصالحالجكمعلى

الخلقإلىنفعهايعودالتيالمصالحعلىالمشتملةالعلللأجلويفعل

عنوتعالىسبحانههوإليهتعودمصلحةلأجللا،إليهالفقراءالمحتاجين

المصالح،ورعايةبالحكممعفلةوتعالىسبحانهفأفعالهكبيرأ،علوأذلك

كيف،عظيمةومصالحباهرةحكمعلىمشتملةوالنواهيالأوامرفجميع

التيالحكموجوهعلىوالتنبيهالأحكامتعليلمنمملوءانوالسنةوالقرآن

.الأعيانتلكخلقولأجلهاالأحكامتلكشرعلأجلها

الجكمأجلمنالأحكاميشرعبأنهحرورسولهوصرحتعالىصرحوقد

يفرقوأن،المختلفينبينيسويأنسبحانهوأنكر،التشريعبذلكالمنوطة

ذلك.يأبىوعدلهحكمفأنوبئن،المتماثلينبين

الأحكامفيالمعتبرةوالمعانيالمؤثرةوالأوصافللعلةالشارعذكرفكان

واقتضائها،وجدتأينبهاالحكمتعلقعلىللدلالةوالجزئيةالشرعيةالقدرية

تخلفويوجباقتضاءهايعارضلمانعإلاعنهاتخلفهاوعدملأحكامها،

.والأوصافالعللهذهبتعديالحكمولتعديةأثرها،

شأنه:جلوقال،111المؤمنون:هأ(غمثاطقتبهئمآفخييتترأتما!:تعالىقال

لكمجعلتزىأ!:تعالىلقاو،613-53:لقلما1(تكزكفتخكهرن!قاأق!خغئمائئئيينقيفخيريين!
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلجص!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،212:البفرةأ(تكنميىزقاآلثقرتمنبهءئأخرخقالج!مآءؤآنرذبتل!ؤآ!تملىيرستاالأزضق

لذدآخلي!يمق:سبحانهلوقاالحثر:9،71(يمنكتملاثكيتاآدوتهكابتن!كألاييهون:!توقال

.!23:ئدةلمااأ(يلإشخءتيئغك!تتنا

.(1)هلكبذلكالإيمانمنيتضمنهلمابالقياسيقولونالسنةفأهل

شرعية:حجةالقياس-2

إثباتهعلىالعلماءجمهوراتفقوقد،الشرعيةالحججمنحجةالقياس

ضمنالسنةأهلعلماءمنكثيرذكرهبل،الجملةحيثمنبهوالاحتجاج

:!موسىأبيإلى!الخطاببنعمركتابففيعليها،المتفقالأدلة

اعرف،!السنةأوالكتابفييبلغكلممماصدركفييختلجفيماالفهمالفهم"

وأشبههااللهعندأحبهاإلىفاعمد،ذلكعندالأمورقسثم،والأشباهالأمثال

وقائعفيبالقياسالحكمعلى!الصحابةإجماعووقع.(2)"ترىفيمابالحق

،واستعملوهالسلفإليهأشاروقدالتواتر،حدإلىبمجموعهاتصلكثيرة

منبعدهمومنأيفاالتابعونيزلولمبه،القولوسوغوابه،وأفتوابهوعملوا

.القياسإجازةعلىالأمةعلماء

المستقيمالصراطاقتضاء،(99،379،485-8/36،38،88)الفتاوىمجموعانظر:(1)

،(2/22)السعادةدارمفتاح،(199،206-188)صالعليلشفاء،(2/776)

البيانأضواء،(275)رعالفقهأصولمذكرة،(1/196،198)الموقعينإعلام

.(53-05)اللهأفعالفيوالتعليلالحكمة،(4/412)

تلقاهجليلكتابهذا":القيمابنوقال،(4/062)السننفيالدارقطنيأخرجه(2)

.(1/86)الموقعينإعلام"بالقبولالعلماء
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نقضفيالهمنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

بهالمرادوهو،كتابهمعاللهأنزلهالذيالميزانهوالصحيحوالقياس

الأمثالمنوالاستفادةوالاتعاظبالاعتبارالأمرمنوالسنةالكتابفيوردفيما

فيأيضامعلوموهذا،نظيرهحكمللنظيروأنمنها،الأحكاموأخذالمضروبة

.(1)وأحوالهمعوائدهمفيومستقرالناسلهطير

.711:الورىأ(وآلمجيزانبآلحتيتكتنبآآنرلالدىآلتة!:تعالىلقا

.12:الخر9(آلاتقخرتأؤلي!قآغتبروأ:سبحانهلوقا

هللرصليسمقخاؤزجلأمتمتئبه!ون4لث!زكأيخيهضثلآقخلأآدته!رب!:تعالىوقوله

.!92:لزمراأ(لالهغلمونأكتز!تليتهقثنالحخديمتتؤلاني

بنظيرهللشيءوالحكمالأصلعلىالقياسوأما":(2)ربلاعبدابنقال

تيمية:ابنالإسلامشيخوقال،(3)"السلفمنأحدفيهيختلفلاممافهذا

،2/62)وفضلهالعلمبيانجامع،(55،178،991-1/54)والمتفقهالفقيهانظر:(1)

(11/134)الفتاوىمجموع،(236،424-2/234)الناظرروضة،(65،77

شرح،(209-1/176،187،207)الموقعينإعلام،(20/401)(23/13)

.(4/162)(2/5)المنيرالكوكب

أبو،المالكيالقرطبيالأندلسيالنمريالبرعبدبنمحمدبناللهعبدبنيوسف(2)

ولد،الفائقةالتصانيفصاحبالإسلامشيخالمغربحافظالعلامةالإمامعمر،

حافظفقيهواتباعسنةصاحبمتبحرعلامةمتقنثقةدتنإمام،(ـه368)سنة

عمرهوطالالكبارأدرك،والرجالالحديثوعلوموالخلافبالقراءاتعالممكثر

بتصانيفهوسارتوضغفووثقوصنفوجمعالطلبةعليهوتكاثرسندهوعلا

.(631-18/531)السير:انظر.(ـه634)سنةتوفي،الركبان

.(2/77)وفضلهالعلمبيانجامع(3)
http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالسنةأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الميزانوأنزل،بالعدلرسلهبعثاللهفإنحق،الصحيحالقياسوكذلك"

ابنوقال،(1)"العدلبهيعرفوماالعدليتضمنوالميزان،الكتابمع

.(2)"كتابهمعأنزلهالذيالميزانهوأالقياسمن:أيعنيفالصحيح":القيم

الصىالدليليعارضولانفهمهمه،فييتناقضلاالصحيحالقياس-3
الصحيحةلأقيهم!ةمعيتعارضلاأنهكما6يناقضهولاوالهمهمنةالكتابمن

يناقض!سا:ولا

نفسه،فييتناقضلاالكتابأنوكما،والميزانالكتابسبحانهالثهأنزل

فلا،نفسهيتناقففيلا:الصحيحالميزانفكذلكبعضا،ينالهفبعضهولا

يتناقفولابعضأ،بعضهايناقضرولا،الصحيحةالأقيسةدلالةتتناقض

بل،الصحيحوالقياسالصريحالنصتتناقفدلالةفلا،والميزانالكتاب

بعضهاويشهدبعضأبعضهايصدق،متناصرةمتعاضدةمتصادقةكلها

أبدأ،سنةأوكتابمنالصحيحالنف!الصحيحيناقفالقياسقفلالبعف،

العقلتخالفلاأخبارهأنفكماوأوامر،أخبار،:نوعانعالشارعونصو

جملةأو،جملةبهيشهدماعلىويشهديوافقهنوع:نوعانهيبل،الصحيح

حيثمنأدركهوإنتفصيلهبإدراكالاستقلالعنيعجزونوعوتفصيلآ.

ونوع،والميزانالقياسبهيشهدنوع:نوعانسبحانهأوامرهفهكذا.الجملة

الأخبارفيالثالثالقسمأنوكما،يخالفهلاولكنبهبالشهادةيستقللا

.(01/176)الفتاوىمجموع(1)

.(1/133)الموقعينإعلام(2)
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نقضفيالسنةأهلح!نم*ول:الباب

والبدعةا!هواءأهلعند*ستدلالحص!نم

مافيهاليسالأوامرفكذلك،الصحيحالعقليردهبماورودهاوهومحال

الصحيح.والميزانالقياسيخالف

الحكمبهاالشارععلقالتيالعلةتكونأنهو:الصحيحالقياسوضابط

يمنعالفرعفيمعارضغيرمنالفرعفيبتمامهاموجودةأجلهامنوشرعه

يتعارضولانصأ،يعارضولا،بخلافهالشريعةتأتيلاذلكفمثلفيه،حكمها

.(1)نفسهفيهو

منصوصهاالشرعيةالأدلةتدبرومن":تيميةابنالإسلامشيخقال

منوهو،المتماثلينبينالتسويةهوالصحيحالقياسأنلهتبينومستنبطها

فإنباطلا،يكونأنيجوزلاحقوأنه،ورسولهبهاللهأمرالذيالعدل

فيمالاستوائهماإلاحكمفيشيئينبينيسؤفلم،بالعدلبعث!والرسول

يقتضيفيمالافتراقهماإلاحكمفياثنينبينيفرقولم،التسويةتلكيقضي

يتناقضلاكما،صحيحونصصحيحقياسيتناقضأنيجوزولا،الفرقذلك

والقياسالنصتعارضبعفالناسظنإذابل،صحيحومنقولصريحمعقول

،...لهدلالةلاالنصأنوإمافاسدالقياسأنإمالازما:الأمرينأحدكان

تبصرومن،استدلالهمجميعفيوالآخرينالأوليننظرمجامععلىتنبيهوهذا

تتناقض،لاتعالىاللهدلائلأنلهوبينالإحاطةمنفيهماوعلموفهمهذلكفي

،(386-1/385)الموقعينإعلام،(373-371):صالمنطقيينعلىالردانظر:(1)

.(212-4/112)البيانأضواء
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حس!نمنقضفطالسنةأهلجم!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

شرعهماوأن،المعقوللصرائحالموافقالحقهوحروالرسولبهجاءماوأن

.(1)"والمعادالمعاشصلاحبهالذيالعدلهوللعباد

خالفقياسفكلالنم،دلالةتوافقالصحيحالقياسودلالة":وقال

لاكماصحيحأ،قياسأيخالفنصيوجدولافاسد،قياسفهوالنصدلالة

.(2)"الصحيحللمنقولمخالفصريحمعقوليوجد

ليسأنهمنوراءهاماعلىتطلعكيسيرةنبذة.فهذه..":القيمابنوقال

يعلملاالذيالصحابةعنالمنقولفيولاالقياسيخالفشيءالشريعةفي

وعدمأ،وجودآونواهيهاأوامرهامعدائرالصحيحالقيالع!وأن،مخالفلهم

ولااللهيخبرفلموعدمأ،وجودأأخبارهامعدائرالصحيحالمعقولأنكما

.(3)"والعدلالميزانيناقضرمايشرعولم،العقلصريحيناقضبمارسوله

ؤجدواذا6والهممنةالكتابمنالصىالدليلبعدالقياسمرتبة-4

:الضرورةعندإلاقياسولا6قياسفلاالنص

:مسألتانفهاهنا

ونظرآومنزلةمرتبةمقذموالسنةالكتابمنالنمالصريحأن:الأولى

:القياسعلىواحتجاجآ

.(4/04)ضرلتعاادرء(1)

.(91/288)الفتاوىمجموع(2)

.(4/42)الموقعينإعلام(3)
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ئصارلاحتى،القياساستعمالقبلالنصعنالبحثمنأولأبدفلا

قوللاإذ،القياسبطلالنصثبتإذالأنه؟النصعدمعندإلاالقياسإلى

والقياسالأصلالنمهوولأنحرو،رسولهوقولتعالىالثهقولمعلأحد

الأصل.الفر4يبطلولا،الفرعيبطلوالأصلفرع،

الصريح.القاطعالنصوجودوعدمالضرورةعندإلاقياسلاأنه:الثانية

ولكنهاهذا،منأضعفوهو،القياسثمبالإجماعونحكم":الشافعيقال

طهارةالتيمميكونكماموجود،والخبرالقياسيحللالأنه؟ضرورةمنزلة

يكونإنماالماء،وجدإذاطهارةيكونولاالماء،منالإعوازعندالسفرفي

مسندخبرأونمالقرآنمعالقياسيجوزلا":وقال،(1)"الإعوازفيطهارة

.(2)"صحيح

رسالتهأولفيأحمدالإمامقولولهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال

ولاقياسالسنةفياليسالعطار:مالكبنعبدوسعنهرواهاالتيالسنةفي

لا!صالرسولبهجاءماأنفبين،(بالعقولتدركولاالأمثاللهايضرب

نأيحتاجولابقياسأحدكليدركهولالهالأمثالبضربيعارضأنيجوز

نظيرلاومانظيرلهيكونثبتماكلولي!س،بنفسهثابتهوبل،بقياسيثبته

أرادمنبخلاف،قياسإلىوأمراعخبراالمنصويحتاجفلافيهقياسلاله

.(3)"القياسطريقمنويتلقاهبعقلهالرسلبهجاءتماكلينالأن

.(2/61)وفضلهالعلمبيانجامعوانظر:،(509)عالرسالة(1)

.(46/8)المحيطالبحر(2)

بعدها(.وما1/521)الكبرىالفتاوى:وانظر.(4/35)التعارضدرء(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

الأولالمطلب

والبدعةالأهوا،أهلعندوحجيتهالقياسمنزلة

،وهدىوصلاحخيركلوفيهما،والعلمالدينأصلهماوالسنةالكتاب

بهجاءفماولذا،؟والآخرةالدنيافيللنجاةالوحيدالسبيلهوبهمافالعمل

ومرلثمدآ،وطريقآمنهاجآالمسلميتخذهأنيجبالذيهووالسنةالكتاب

.غيرهإلىيتجاوزهولا

بالكتابالصحيحالتمسكأهلمنيكونوالموالبدعةالأهواءوأهل

الواضحالسبيلعنمعرضين،الشمالوذاتاليمينذاتأخذوابل،والسنة

الردىإلىبهمأودتسبلألأنفسهمومئخذين،والسنةالكتاببينهالذي

حيثمن-فإفم،وحجيتهومنزلتهالقياسمنموقفهم:ذلكومن،والضلال

متناقضين:موقفينالقياسمناتخذوا-الجملة

الصحيح.القياسإنكار:الأول

ويجمع،عليهوالاعتمادبهوالاستدلالالفاسدبالقياسالقول:والثاني

علىبعضهايقيسونالتيالمسائلبينوالفارقالجامغفهمهمعدم:ذلك

لقياسمسؤعالمسألتينأوالصورتينبينالشبهوجودأنوظنهم،(1)فعب

.الأخرىعلىإحداهما

.(84-85عى)-الفوزانصالحالعلامةشرحمع-الجاهليةمسائلانظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالهمشةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

التعليليجوزلاالصورةفيالشبهمجردأنوالصحيح":(1)السمعانيقال

بها،ليحكمالظنقوةيفيدبأنالحكمفيتأثيرلهكانماالتعليللأنبه؟

حتىالظنقوةيفيدمماهووليس،الحكمفيلهتأثيرلاالصورةفيوالشبه

المشابهةبأنبحجةليسالشبهقياسإنقالمناستدلوقدحكما،يوجب

يشابهالمحرماتجميعفإن،الأحكامفيالمشابهةتوجبلاالأوصاففي

لافيماالمشابهةولأن،الأحكامفيويختلفالأوصاففيبعضابعضها

.(2)اد...الحكمفيالمشابهةتوجبلابالحكميتعلق

فاسد،فهوفسادهعلىالنصدلقياسفكل؟أنواعالفاسدالقياسوهذا

منوكلفاسد،فقياسهحكمهعيخالفبمنصومنصوضاألحقمنوكل

فاسد،فقياسهالمعتبرةالأوصافبغيرشيئينبينفرقأوشيئينبينسوى

.(3)دساففهونضاعارضقياسوكل

الإمامالمظفر،أبو،المروزيالسمعانيالتميميالجبارعبدبنمحمدبنمنصور(1)

وورعا،وزهداوطريقةفضلأعصرهوحيد،(ـه264)سنةولد،خراسانمفتيالعلامة

والأصولوالفقهالتفسيرفيصنف،المخالفينأعينفيوشوكأالسنةلأهلحجةوكان

.(911-91/411)السيرانظر:.(ـه489)سنةتوفي،والحديث

.(168-1/166)الأدلةقواطع(2)

.(288-91/287)الفتاوىمجموعانظر:(3)
http://www.al-maktabeh.com



من!كلجنقضفيالسنةأهلج!نمالثانر:الفصل

لوه!أللالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

يأتي:ماوالبدعةالأهواءأهلعندوحجيفالقياسمنزلةبهتتبينومما

:والتفرقو*ختلافالضلالأسبابأعظممنالفاسدالقياس-1

سبحانهذكرفقد،الكريمكتابهفيعليناالثهقفهفيمابجلاءيظهروذلك

اللهأمرهلمالآدمالسجودعنوتكبرالأمرطاعةعنامتنعحينإبليسقصة

تا2يحنخققتيئ!آتأتتريحة:فقالربهعلىواعترض،بذلك-الملائكةجمل!مع-

للمفضول،بالسجوديؤمرلاالفاضلإن:يقول،!12:الأعراف1(طايزؤ!قمهوين

نأفاذعىالمذعاةالأفضليةتلكوجهبتنثم،؟هلبالسجودتأمرنيفكيف

التشريفإلىينظرولمالعنصر،أصلإلىاللعينفنظر.الطينمنأشرفالنار

فاسذا،قياشاوقاس،(روحهمنفيهونفخ،بيدهآدمخلقالثهأن)وهوالعظيم

؟(1)الطينمنأشرفالنارأندعواهفيأيضاوأخطأ،قياسهفي-اللهقبحه-فأخطأ

.(2)"إبليسقاسمنأول":قولهماسيرينوابنالحسنعنجاءولذا

كفرسببكذلكفإنه؟ولعنهإبليسكفرسببالفاسدالقياسكانوكما

وانحرافهم:وضلالهمآدمبنيمنأتباعه

،(82-81)صوالبدعالأهواءأهلعلىوالردالتنبيه،(8/131)البيانجامعانظر:(1)

مجموع،(7/171)للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع،(16-1/41)والنحلالملل

القرآنتفسير،(372-1/370)المرسلةالصواعق،(61/042)(51/5)الفتاوى

.(2/402)كثيرلابنالعظيم

سننهفيوالدارمي،(8/131)البيانجامعفيجريرابنفأخرجه:الحسنأثرأما(2)

والدارمي،(7/532)مصنفهفيشيبةأبيابنفأخرجه:سيرينابنأثروأما.(1/76)

.(2/402)تفسيرهفيكثيرابنالحافظإسنادهماصححوقد.وغيرهما،(1/76)سننهفي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلج!نما؟ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

وجدتأملمنفإن"،والمشركينالكفارشبهجماعهوالفاسدفالقياس

علىاللهأنزلبماالكفرفيالصابئينمنتبعهمومنوالنصارىاليهودشبه

فيالصابئينمنمعهمومنوالمجوسالمشركينشبهجنسمنهيمحمد؟

فإنهم؟المواضعمنكثيرفي؟رسلهعلىاللهأنزلوبماالكتاببجنسالكفر

بعثالتيالشريعةوعلىمعه،أنزلالذيالكتابوعلى،آياتهعليعترضون

وعيسى،موسىمثلالرسلسائرعلىبهاعترضممابنحو؟سيرتهوعلىبها،

فيتققئهتمتغرزكآلدلينكقرواقلآإلأآدتهةاينتىفيمجدلمما!:جميعهمفيتعالىاللهقالكما

ي!اصوبرم!ولهتمأته!لوهصم!بغوهتمينمالاخزابوآنوحقؤمصقئلهئم!ذتت!ثآليئو

ك!يىلهتضرتابممؤققآطهيصجللكذ!!:قولهإلى(آتحقبهيئذحضحوأبآلتطليوبخذلؤا

(موأءالدينآوعدأدتوعندقفتالمفطنآتمهتم!بربيترألتهاتئتىءفي"!دلونلدليئا!

قآشتيذيحيجيةهمشانئ!ألإصحدويىهتمفىإن!:لأخرىالآيةاوفي،!35-4:أغانر

!ذبوأألدين!يضحرفونآنألتوءاتنتى!آيخدلونآلدينإلىترآتؤ!:قولهإلى(بآلتر

آزسفناؤقآ!:وقود5،...!07-65:أغافر(تغقموئف!صؤمترسمقتآبو!آزشئلماؤبمآت!تن!بآ

تيلقلرئيزوآنرئسآإوآزن!بلبآ!لغقؤنإربهئئولالذكيآآقلق!تئفوأتت!هتمإىح!ولررجالأإقتيكيحف

آزشثثاؤقآ!:الأخرىالآيةوفي،144-43:النحلأ(إتيهتمنينذقاشا!ليلتتسآلذتحر

لأاه!خجعقتهئموما!تغقمو.لاإنكغترآلذ!رآفلفشلوأإثحهتملؤجىلأيىجالأإقبل!

قاسواأنهمالكفارهؤلاءشبهوجماع،...الآيةالأنبياء:7-181(آلطعامتأتحلون

رسله؟اختعبهالذياللهبفضلوكفروا،وبيفبينهاللهفرقمنعلالرسول

.(1)"الفاسدالقيالع!جهةمنفأتوا

.(15-ه6/415)نفسهالمصدروانظر:،(18-12/61)الفتاوىمجموع(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلجص!نمالثافط:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

إلاوالقمرالشمسعبدتما"قال:أنه!سيرينابنعنوجاء

.(1)"بالمقاييس

وتحريمالحرامتحليلإلىبالمشركينانتهىالفاسدالقياسأنكما

(آلينتوأيحثلآتبيع!إتضا:فيهقالواالذيقياسهم:ذلكأمثلةومن،الحلال

وكذلك،(2)الربحإلىلإفضائهماواحدكف!ملفيوالبيعالربافنظموا،!275:ةرقبلا9

،؟اللهقتلماتأكلونولاقتلتمماأتأكلونفقالوا:المذكىعلىالمئتقياسهم

قوله:(4)الشعبيعنجاءولذا،(3)آدميقتلكونهالأصلفيالعلةفجعلوا

.(5)"الحرامولتحلنالحلاللتحرمنبالمقاييسأخذتملئنوالله"

فيوالبدعةالأهواءأهلضلالأسبابأعظممنكانالفاسدوالقياس

قسمته،في!هالنبيعارضالذيالخوارجرأسصنيعفيفتأمل:الأمةهذه

بقياسالأمرعلىواستكبازا،النصمقابلةفيبالهوىحكقاذلكأوليس

قريئا.وتخريجهذكرهالسابقسيرينابنأثرمنجزء(1)

.(57ه-1/457)التنزيلأنوار:انظر(2)

.(045-02/539)الفتاوىمجموعانظر:(3)

عمرخلافةمنخلتسنينلستولدعمرو،أبو،الكوفيالشعبيشراحيلبنعامر(4)

والعلمالحفظفيزمانهواحدوكان،الصحابةمنكبيراعدداوأدركالمشهور،على

.(62-ه2/462)التهذيبتهذيبانظر:.بعدها:وقيل،(ـه301سنة)توفي،والفقه

.(1/961)الكبرىالسننإلىالمدخلفيوالبيهقي،(1/76)الدارميأخرجه(5)

حسن.!اسناده
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نقضفيالهمصنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالم!سج

أنهلعلموقفولو،عقلهوقياسنفسهبرأيرضيأنهآفتهأليس،(1)؟العقل

.(2)؟ورش!اللهرسولرأيفوقرأيلا

الظنعنيخرجلاالرسولخالفمنوكل":تيميةابنالإسلامشيخقال

كانبها،يستدلحجةفيهوله،قالهمايعتقدممنكانفإن؟الأنفستهوىوما

نقلأوفاسد،بقياسكاحتجاجهمشيئا،الحقمنيغنيلاالذيالظنغايته

.الشيطانإلقاءمنوكانالفهمنأنهاعتقدواإليهمألقيخطابأو،كاذب

.(3)"ودليلاحجةيراهبماالسنةيخالفمنعمدةهيالثلاثةوهذه

وإجماع!صاللهرسولسنةبنصثبتالتيالبدعأصل...فهذا!:وقال

للمسلمفينبغيكفزا.السيئةوجعلسيئةالعفوجعلوهو،بدعةأنهاالسلف

بغفالمسلمينمنعنهمايتولدوما،الخبيثينالأصلينهذينمنيحذرأن

خلافهماالأصلانوهذان.وأموالهمدمائهمواستحلالولعنهموذمهم

خارجمبتدعفهوشرعفأوبهأتتفيماالسنةخالففمن،والجماعةالسنة

ديتايكنلمأوديتاكانسواءذنتارآهبماالمسلمينكفرومن،السنةعن

إنماوالأهواءالبدعوعامة.للجماعةمفارقفهوالكفارمعاملةوعاملهم

الفاسد؟القياسأوالفاسدالتأويلفشبهالأولأما:الأصلينهذينمنتنشأ

قلدهالرسولغيرعنأثرأوصحيخا،يكونلاالرسولعنبلغهحديثإما

حديثأواللهكتابمنآيةمنتأولهتأويلأومصيتا،القائلذلكيكنولمفيه

.(1/18)والنحلالملل(1)

.(111)عإبيستلبيس(2)

.(68-13/67)الفتاوىمجموع(3)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلمندكلج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

التأويليكنولممردودأومقبولأثرأو،ضعيفأوصحيح!اللهرسولعن

فالقياسخطأ.وهوصواتااعتقدهرآهزأيأوفاسد،قياس!اماصحيخا،

المتفقهة.منوطائفةوالمتصوفةالمتكلمةخطأعامةهووالذوقوالرأي

والمحدثةالمتكلمةطوائفخطأعامةالضعيفةأوالصحيحةالنصو!رروتأويل

.(1)ادوالمتفقهةوالمتصوفةوالمقلدة

بالنصوعيعتنوالمفإنهموالقياسالرأيأصحابوأما!:القيمابنوقال

والقياسالرأيطرقفوسعوالها،شاملةولابالأحكاموافيةيعتقدوهاولم

بها،علقهاالشارعأنيعلملابأوصافالأحكاموعلقوا،الشبهبقياسوقالوا

.(2)"لأجلهاالأحكامشرعالشارعأنيعلملاعللأواستنبطوا

شيخقال،والاختلافالخلافبهيحصلماأعظممنالفاسدوالقياس

الحسيخالفهأمرآالفاسدبالقياسقالوهماكانولهذا":تيميةابنالإسلام

والعقلبالحسيعرففالذي،آدمبنيطوائفباتفاققالوهماكذبويعرف

تتعارضلاالصادقةالأدلةفإنحس،ولاعقلولاشرعيخالفهلاالصريح

.(3)"الاختلاففيهيقعفاسدوظنفاسدبقياسيقالماولكنمدلولاتها،

.(91/74)الفتاوىمجموع(1)

.(1/403)الموقعينإعلام(2)

.(267)عالمنطقيين)3(الردعلى
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نقضفيالسنةأهلج!نم:ي!ولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

والهممنة:الكتابمنللنصمعيارآالقياسجعل-2

والأفعالوالأعمالالأقوالبهتوزنالذيالميزانهماوالسنةالكتاب

نجعلهماأنهوعليناوالواجبوردأ،وقبولأوضعفاوقوةوفساداصحة

يخالفهمامنقولعننتفحصأنعليناوليسيخالفهما،منكلعلىحجة

منوخلاف،باطلورأىفاسدقياسعنأنهيحتملبلقال،أينمنأنه

الخطأ)1(.عنمعصومهومنقوليقابللاالخطأعنبمعصومليس

والعمل،العلمفيوالسنةبالكتابالاعتصامعليناالواجبمنأنهكما

بنفسهالغيبمنالرسولبهأخبرمايعلمالرسولبعدأحداأنيمكنولا"

،الرسولبهجاءعماالغيبمعرفةفيأحديستغنيولا،الرسولواسطةبلا

فما:عليهعياراقياسهولاأحدكشفليس،بنفسهللحقمبينالرسولوكلام

يسمىمابل،خالفهكذلكيكنلموماوافقهوقياسهالإنسانكشفوافق

الذيوهوفاسد،وخيالفاسدقياسفهذاللرسولمخالفهووقياساكشفا

.(2)"صوفيوخيالفلسفيقياسمنبالئهنعوذ:فيهيقال

.(1/621)الأدلةقواطع:انظر(1)

.(151)صالمنطقيينعلالرد(2)
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مندكجنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

والبدعة:*هواءأهلحججأعظممنالفاسدالقياس-3

إماونحوهالبابهذافيالحجج.ومدار..":تيميةابنالإسلامشيخقال

وهوعاماالخاصجعلعلى!اما،مثلهليسبماالشيءوتشبيهفاسدقيالسعلى

.(1)"أصلابحجةليسبمااحتجاجهم!اماالفاسد،القياسمنأيضا

وكلامالفهكلامفيالنظروأدمن،ودعاهالقهإلىالعبدافتقرفإذا":وقال

.الهدىطريقلهانفتح؟المسلمينوأئمةوالتابعينالصحابةوكلامرسوله

وعرف،البابهذافيوالمتكلمينالمتفلسفةأقدامنهاياتخبرقدكانإنثم

إلىيؤوليعتمدونهماغالبأنورأى،شبهةهوبرهائايزعمونهماغالبأن

إلاتصحلاكليةقفيةأوفاسد،قياسمنمركبةشبهةأولها،حقيقةلادعوى

بالألفاظوالدليلالمذهبفيالتمسكأوله،حقيقةلاإجماعدعوىأو،جزئية

يعرفلمعمنغريبةطويلةكثيرةبألفاظركبإذاذلكإنثم،المشتركة

بماوعلقاإيماتاازداد؟للعطشانالسرابيوهمهمااليزأوهمتاصطلاحهم

بالباطلكانمنوكلالضذ(،ح!تهيظهر)الضذفإن،والسنةالكتاببهجاء

.(2)"إليههديإذاأعرفوبقدرهتعظيضا،أشدللحقكانأعلم

.(1/982)لاستقامةا(1)

.(5/181)الفتاوىمجموع(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

الثانيالمطلب

بالقياسوالبدعةالأهوا،أهلاستدلإلمنهح

الأولالمسلك

الإعتقادأبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال

تعنىفهيوخطرأ،وقدرأشرفأالدينأبوابأعظمهيالاعتقادأبواب

وصفاته،وبأسمائهوبعظمفبهومعرفته،وإلههومولاهوخالقهبربهالعبدبعلاقة

.والقرباتالعباداتمنويرضاهيحبهوبما

المعصومالوحيطريقعنإلاوتفصيلأجملةإدراكهإلىسبيللاكلهوهذا

ماللعبديبتنالذيهوفالوحي!كضه،محمدورسولهنبيهعلاللهأنزلهالذي

العقليستقلولا،وعبادتهوصفاتهوأسمائهربهفييعتقدهأنعليهيجب

علىمنهشيئآيعرفقدكان!ان،التفصيلسبيلعلىذلكمنشيءبإدراك

.الإجمالسبيل

ذلكفيالوحيبهجاءلماالتسليمالعبادجميععلىالواجبفإنولذا؟

عقلولارأييعارضهولاريبيخالجهولاشكينازعهلامطلقآتسليمأ

بهجاءماعلىذلكفيالوقوفهوأيضآعليهمالواجبأنكماهوى،ولا

مصدرهيكونبعلمإلافيهالخوضوعدمكانطريقبأيتجاوزهوعدمالنص

.وحدهالوحيهو

.البابهذافيالسنةأهلمسلكهووهذا
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثائ:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

تعلمأوالسنةالكتابعنأعرضوالمافإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

وسبلأ،مسالكلأنفسهمواختطوا،وآراءهمأهواءهمواتبعواواحتجاجأ،وتفقهآ

وقولأاعتقادأالوحيمعيقفوالمفإنهموأصولأ؟وقواعدأدلةلأنفسهموستوا

منه،ليسماالدينفيوأحدثوابه،لهمعلملافيماخاضوا!انماوعملأ،

غيرفي-أصلهفيمعتبرصحيحهوالذي-القياساستخدامهم:ذلكومن

فيهايجبالتيالاعتقادأبوابفيوأقحموهفيها،يستعملالتيوأبوابهموضعه

وانحرافهمضلالهمفيبالغعظيمأثرلذلكوكانمعه،والوقوفالنصلزوم

.القياساستخدامهمفيالصحيحالعلمأهلطريقوعنالجادةعن

الاستدلالمنوالبدعةالأهواءأهلعليهدأبماعلىيدذماأبرزمنولعل

السمنية)1(،معصفوانبنالجهمقصةالاعتقاد:أبوابفيتصحلابأقيسة

منكانأنه:اللهعدوالجهمأمرمنبلغناممافكان":ونأحمدالإمامقال

أكثروكان،وكلامخصوماتصاحبوكانترمذ،أهلمنخراسانأهل

الجهم،فعرفوا،السمنية:لهميقالالمشركينمنأناسافلقي،تعالىالثهفيكلامه

ظهرت!انديننا،فيدخلتعليكحجتناظهرتفإن؟نكلمكله:فقالوا

ألست:لهقالواأنالجهمبهكلمواممافكان.دينكفيدخلناعليناحجتك

لا،:قال،؟إلهكرأيتفهل:لهفقالوا،نعم:الجهمقالإلها؟،لكأنتزعم

لا،:قال،؟رائحةلهفشممتقالوا:لا،:قال،؟كلامهسمعتفهلقالوا:

منإلأمعلوملاأنهوزعمواوبالتناسخ،،العالمبقدموتقول،الأصنامتعبدفرقة(1)

بينالفرق:انظر.الموتبعدوالبعثالمعادأكثرهموأنكر،الخمسالحواسجهة

.(514)صالتعريفات،(532)صالفرق
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نقضفيالسنةأهلجص!نم!ماول:الباب

والبدعةهواء91أهلعند*ستدلالج!نم

قالوا:لا،:قالمجسا؟،لهفوجدتقالوا:لا،:قالحسا؟،لهفوجدتقالوا:

إنهثميوما،أربعينيعبدمنيدرفلمالجهمفتحير:قال.؟إلهأنهيدريكفما

يزعمونالنصارىزنادقةأنوذلك،النصارىزنادقةحجةمثلحجةاستدرك

أمرايحدثأنأرادفإذاالثه،ذاتمنالثهروحهوعيسىفيالذيالروحأن

يشاء،عماوينهىيشاءبمافيأمرخلقهلسانعلىفتكلمخلقهبعضفيدخل

فقال،الحجةهذهمثلحجةالجهمفاستدركالأبصار،عنغائبةروحوهو

،؟روحكرأيتهل:فقال،؟نعم:قالروحا؟،فيكأنتزعمألست:للسمني

مجسا؟،أوحسالهفوجدت:قاللا،:قال،؟كلامهفسمعت:قاللا،:قال

لهيشمولا،صوتلهيسمعولا،وجهلهيرىلا؟اللهفكذلك:قاللا،:قال

.(1)"مكاندونمكانفييكونولاالأبصار،عنغائبوهو،رائحة

العظيتمالخالقالرثقياسهفيصريحفهو"اللهفكذلك":قولهفتأمل

فجعل،الناقصةالمخلوقةالروحعلى،الوجوهكلمنالمطلقالكماللهالذي

وجعلمقيسآ،فرعآسبحانهالعظيتمالرثوجعل،عليهمقيسآأصلأالروح

الرتألحقثم،بالحواسالإدراكعدممعالوجودهوبينهماالمشتركالقدر

.صوتلهيسمعولاوجهلهيرىلاسبحانهكونهفيبالروحالعظيم

ليردهالقيامةيومتعالىاللهرؤيةفيالمعارضطعنثم":الدارميوقال

.(2)"فتستوصفهعينترهلم:فقالمحالوبقياسضلالبتأويل

الاعتقاد:أبوابفيتصحلاالتيالأقيسةأنواعومن

.(02-91):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(1/921)المريسيعلالدارمينقض(2)

http://www.al-maktabeh.com



ج!نمنقضفيالهمشةأهل!مج:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

الوجودفيالخالقعلىالمخلوفأوالمخلوقعلىالخالققياس-1

.لأفعالواوالصفاتوالأسماء

ذلك.ونحووأزمنتهاوأمكنتهاالعباداتأصولفيالقياس-2

كنزولالرسولخصائصمنهوفيماالرسولعلىالرسولغيرقياس-3

.بالرسولالخاصةالأحكاموبعضوالمعجزاتوالتشريعالوحي

الاعتقاد.أبوابفيمطلقأومردودةأصلأباطلةالأقيسةمنالأنواعفهذه

عليهايبنونأصولأالأقيسةتلكيستعملونتارةوالبدعةالأهواءأهلإنثم

ومعتقداتهم.لآرائهمبهايحتجونأدلةيستعملونهاوتارة،وعقائدهممذاهبهم

ذلك:علىالعلمأهلنمئ!وقد

،؟موسىكقمالذيهويدترالذيهذا:لهمفقلنا"أحمد:الإمامقال-1

عنوالجوارحبجارحة،إلايكونلاالكلاملأنيكقم؟ولايتكلملمقالوا:

ولا،لتهتعظيماالناسأشدمنأنهميظنقولهمالجاهلسمعفإذا.منفيةالله

قولهميقولونلاأنهميشعرولاوكفر،ضلالةإلىقولهميعودإنماأنهميعلم

.(1)"اللهفيفريةإلا

شيئاكؤنإنما،يتكلمولايتكلملماللهإن...قالوا:"أيفأ:وقال-2

جوفمنإلايكونلاالكلامأنوزعموا.فأسمعصوتاوخلقاللهعنفعتر

.(2)"وشفتينولسان

.(22-21):عوالجهميةالزنادقةعلالرد(1)

.(34)عرر:السابقالمصدر(2)
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نقضفيالشةأهلجص!نم:ي!ولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

فقالوا:،؟ربهمإلىينظرونالجنةأهلأنأنكرتميتم:لهمفقلنا":وقال-3

إلايرىلاموصوفمعلومإليهالمنظورلأن؟ربهإلىينظرأنلأحدينبغيلا

.(1) ."يمعلهسيء

هذهسخافةمع-المريسيالجاهليرض!لمثم":الدارميوقال-4

وأسمجهالقياسأقبحآدمبهماخلقاللتينيديهفياللهقاسحتى-الحجج

موجودهوبشيءولاخلقهمنبشيءاللهيقاسأنيحللاأنهزعمبعدما-

مناليدينمقطوعلرجليقالأليسقال:ثم،-ذلكيتوهمولاخلقهفي

كفرهيكنلموإن-يداهكسبتبماذلككفرهإن:بلسانهكفرهوإذالمنكبين

.(2)"-بيديه

فيفذهبالمقدسةاللهضأسماءالمعاراعترضثم"أيضأ:وقال-5

مستعارةوأنهاالثهغيراللهأسماءأنفادعى،المريسيإمامهمذهبتأويلها

الشخمولافيتزيدلافتسميفاسم،بلاشخصيكونقدأنهكما،مخلوقة

.(3)"تنقص

مبتدعقولوالنارالجنةبفناءالقولأنوالمقصود":القيمابنوقال-6

قالوهوالذين،المسلمينأئمةمنأحدولاالتابعينولاالصحابةمنأحديقلهلم

.(33):صوالجهميةالزنادقةعلىالرد(1)

.(23-ه1/234)المريسيعلالدارمينقض(2)

.(1/581)السابقالمصدر(3)

http://www.al-maktabeh.com



جس!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافلأ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

فاعتقدوهالناسمنكثيرعلىأصلهاشتبهكمافاسد،قياسعنتلقوهإنما

.(1)"الصفاتونفيالقرانبخلقالقولعليهوبنواحقا

بنوواصلعبيدبنعمروهم:والمعتزلة"العز:أبيابنوقال-7

تعالىاللهأفعالقاسوالأنهم؟الأفعالمشتهةوهم،...وأصحابهماالغزالعطاء

العبادمنيقبحوما،منهيحسنالعبادمنيحسنماوجعلوا،عبادهأفعالعلى

بمقتضى-كذايفعلأنلهيجوزولاكذايفعلأنعليهيجبوقالوا:،!مفيقبح

ولابإمائهتزنيعبيدهرأىلوآدمبنيمنالسيدفإن-إ،الفاسدالقياسذلك

قياسيصحفكيفعاجزا!.وإماللقبيحمستحسناإماتعذذلكمنيمنعهم

.(2)"!؟عبادهأفعالعلوتعالىسبحانهأفعاله

أبوابفيتصحلابأقيسةوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

الاعتقاد:

الدعاءوطلببالأمواتالتوشلومشروعيةجوازعلىالاستدلال-1

الجاهوذويالملوكعندوالشفعاءالوسطاءعلىبقياسهممنهموالشفاعة

أهلمنالكبراءعندالشفاعةهؤلاءمنيطقبأنهفكماالدنيا،فيوالسلطان

فيسأل،اللهعندالمقزبينالصالحينمنالأمواتعليهميقاسفكذلكالدنيا؟

.(3)سبحانهإليهالشفاعةمنهموتطلبالثهعندالدعاءمنهم

.(472):صالأرواخحادي(1)

.(052):صالطحاويةالعقيدةشرح(2)

المطلب،(237-1/236)العراقأهلجوابفيالخلاقتوحيدعنالتوضيحانظر:(3)

.(98-97):صالتوحيدمقاصدبيانفيالحميد
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

ولباسهمالصالحينبأجسادالتبركومشروعيةجوازعلىالاستدلال-2

وشعرهوعرقه!صالنبيبجسدالتبركمشروعيةعلىبقياسهموطعامهم

الصلاةعليه-آدمولدوسيدالمتقينإماموهوى!ك!النبيأنفكما،وريقه

وبسؤرهذاتهأجزاءمنذلكوبغيروثيابهوعرقهبشعرهيتبرككان-والسلام

وكئتي،ووليصالحكلمنبذلكيتبركفإنه؟ذلكونحو،(وأكلهشرابه)بقية

.(1)ر!النبيعلىلهقياسآ

!ح!!!!6!ص!

.(26-42):صمفاهيمناهذهانظر:(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

اثانيالمسلك

والمثروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلال

مقبولأصحيحأدليلأيكونلا-شرعيةحجةأصلهفيكونهمع-القياس

وشروطه.أركانهاستوفىإذالاإ

هي:،أربعةالقياسوأركان

النمبحكمه.وردالذيوهو،عليهالمقيسوهو،الأصل:الأولالركن

حكمنقلويراد،نمبحكمهيردلمالذيوهو،الفرع:الثانيالركن

عليه.وحملهبهوإلحاقهإليهالأصل

فيالثابتالشرعيوالحكمالوصفوهو،الأصلحكم:الثالثالركن

عليه.الفرعوحملالفرعإلىتعديتهويراد،الأصل

بينالمشتركوالمعنىالجامعةالعلةوهو،الجامعالوصف:الرابعالركن

عليه.وحملهللفرعالأصلحكمإثباتالمقتضيوالفرعالأصل

فمنها:،القياسشروطوأما

باتفاقأو،إجماعأو،بنصإماثابئا،عليهالمقيسالأصلحكميكونأن-1

منسوخا.يكونوألا،صحتهالظنعلىيغلببدليلأو،عليهالخصمين

؟معقولومعنىمعلومةعلةعليهالمقيسالأصللحكميكونأن-2

الأصلحكمكانفإن،والفرعالأصلبينوالجمعالحكمتعديةليمكن

ولاعليهالقياسيصحلمالركعاتكعددمعناهيعقللاأومحضأتعبدئا

فيه.الحكمتعديةإلىسبيل
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نقضفيالصنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةاال!هواءأهلعند*ستدلالج!نم

موجودةأجلهامنوشرعهالحكمبهاالشارععلقالتيالعلةتكونأن-3

يقطعبأنوذلكفيه،حكمهايمنعالفرعفيمعارضغيرمنالفرعفيبتمامها

وجودهاالظنعلىيغلبأو-المساواةأوالأولىقياسهووهذا-بوجودها

.الفرعفي

الأصل،لحكممخالفبنمىعليهمنصوضاالفرعحكميكونألا-4

مواففاالنصكانإنوأما،باطلوهوالنصخلافعلىحيمئذيكونالقياسإذ

:الفرعحكمفيفيقال؟الأدلةتكثيربابمنيجوزهذافإن،الأصللحكم

.والقياسالنصعليهدل

واجبقياسيصحفلا،الأصللحكممساوئاالفرعحكميكونأن-5

الحكم.فيمساواتهمالعدممثلأ؟واجبعلمندوبولا،مندوبعلى

لمولكنبهاالتعليلصخقاصرةكانتفإن،متعديةالعلةتكونأن-6

بها.الحكمتعديةيصح

الإجماعأوالنصوهيالعلةمسالكمنبمسلكثابتةالعلةتكونأن-7

بها.القياسيصحلمبقياسثابتةكانتفإن،الاستنباطأو

الأصلعلىيقاس!انماآخر؟قياليىعلمبنيآالقياسيكونلاأن-8

قدأصلأجعلالذيالفرعقياسولأن،أولىإليهالرجوعلأن،وحسب

الأصلعلىالفرعثمالفرععلالقياسولأن،نفسهفيصحيحغيريكون

.فائدةبلاتطويل

مستنبطة.كانتإنوذلكإجماغا،ولانضاالعلةتخالفلاأن-9
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ج!نمنقضفيالهممنةأهلجم!نمالثافى:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

وصالحامناسباوصفا-مستنبطةكانتإنوذلك-العلةتكونأن-01

بالوصفالتعليليصحفلا،اعتبارهالشرعقواعدمنويعقمعليهالحكملترتيب

والسواد.كالطولالطردي

إجراءيصحلاإذ؟العمليةالشرعيةالأحكامفيالقياسيكونأن-11

والتعطيل.البدعةإلىأدىإنوالتوحيدالعقائدفيالقياس

النميصادمبقياساعتبارفلامنه،أقوىدليلأالقياسيصادملاأن-21

.(1)لإجماعاأو

صحيحأقياسآكانوالضوابطوالشروطالأركانتلكالقياساستوفىفإذا

معتبرأصحيحأقياسأنفسهفييكونلافإنهيستولههالموإذا،شرعيةوحجة

.-شرعيةحجةيكونأنعنفضلأ-مقبولأ

والجماعة.السنةأهلمنبعدهمفمنالصحابةمسلكهووهذا

،خطامولازماملهاليسبأقيسةيحتجونفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

ذلك؟بتحقيقأصلأيعنونولا،والأركانوالضوابطالشروطفيهايراعونفلا

أقيستهمفإنولذاكان؟سبيلبأفيإليهوالدعوةباطلهمنصرهومرادهمغايةإذ

.والأركانالشروطفيهاتتوافرلابأقيسةفيستدلونونور،هدئغيرعلىتكون

،(314-228/2،303،257)الناظرروضة،(214-2/210)والمتفقهالفقيهانظر:(1)

،(80،81)صالفصولومعاقدالأصولقواعد،(18/274)الفتاوىمجموع

البيانأضواء،(511-4/17)المنيرالكوكبشرح،(4/59)الموقعينإعلام

،(277-432،252،271)صالفقهأصولمذكرة،(4/177-182،112-212)

السنةأهلعندالفقهأصولمعالم،(72-68،70):عالأصولعلممنالأصول

(991-1/173،981)والجماعة
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نقضفيالهشةأهلجك!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

إماونحوهالبابهذافيالحججومدار":تيميةابنالإسلامشيخقال

صعاما،الخاجعلعلى!اما،مثلهليسبماالشيءوتشبيهفاسدقياسعلى

.(1)"الفاسد...القياسمنأيضاوهو

الكليةالقضيةوأخذ،بخلافهالشيءتشبيهمنيقعالقياسفيوالغلط":وقال

.(2)"الفاسدالقياسهوفهذانوعيها،بينتمييزغيرمنالمشتركالقدرباعتبار

المبطلين،عنإلاسبحانهاللهيحيههفلمالشبهقياسوأما":القيمابنوقال

فيالصواعوجدوالماقالواأنهميوسفإخوةعنإخبارآتعالىقوله:فمنه

يجمعوافلم،177:يوسف9(قئليحنلة،آخشرئلمج!تيردثققذإنقالوأ!:أخيهمرحل

دليلغيرمنبالآخرأحدهماألحقوا!انمادليلها،ولابعلةوالفرعالأصلبين

علمقيسهذافقالوا:،يوسفوبينبينهالجامعالشبهمجردسوىجامع

هووهذاهذا.فكذلكسرق؟قدوذاك،عديدةوجوهمنشبهبينهما،أخيه

،للتساويالمقتضيةالعلةعنالمجردةبالصورةوالقياسالفارغبالشبهالجمع

السرقةفيللتساويبعلةليسالأخوةقرابةفيوالتساويفاسد،قياسوهو

خالشبهلنوعالجمعفيكونفيها،التساويعلىدليلولا،-حقاكانتلو-

ترتت!قاقالوا:أنهمالكفارعنإخباراتعالىقوله:ومنهودليلها،العلةعن

فيها،المجانسةوشبهالآدميةمجردصورةفاعتبروا،127:دوهأ(يمثقتابتثمراإلأ

نحننكونلافكماالآخر،حكمالشبهينأحدحكمأنعلىبذلكواستدلوا

علينا..،لكممزيةلامثلنافأنتمالشبههذافيتساوينافإذا،أنتمفكذلكرسلا

.(1/982)لاستقامةا(1)

.(299/6)الفتاوى)2(مجموع
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مندكجنقضفيالسنةأهلمندكج:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

قياسهم:ومنه،الصوريالشبهبمجردالبيععلىالرباالمشركينقياس:هذاومن

هذايجئفلم:وبالجملة،الشبهبمجردالأكلإباحةفيالذكيعلىالميتة

.(1)"مذمومامردودالاإالقرآنفيالقياس

والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةوالبدعةالأهواءأهلواستدلال

السابقالصحيحةالشروطيضاذمابمعرفةتصؤرهايمكن،عديدةصورله

ذلك:ومنالمعتبر،الصحيحالقياسفيذكرها

ثابتغيرعليهالمقيسالأصلحكمفيهيكونبقياساستدلالهم:الأول

أصلأ.

لاأومحضأتعبدئاالأصلحكمفيهيكونبقياساستدلالهم:الثاني

.معناهيعقل

الحكمبهاالشارععلقالتيالعلةفيهتكونبقياساستدلالهم:الثالث

معلكنموجودةتكونأو،الفرعفيبتمامهاموجودةغيرأجلهامنوشرعه

فيه.حكمهايمنعالفرعفيمعارضوجود

متعدية.غيرقاصرةالعلةفيهتكونبقياساستدلالهم:الرابع

...جراوهلئم

.(174-1/172)العالمينربعنالموقعينإعلام(1)
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نقضفيالهمصنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الأركانمكتملةغيربأقيسةوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنماذجومن

يأتي:ماوالشروط

لوأنهعلبالقياس،مخلوقةمستعارةاللهأسماءأنعلىالاستدلال-1

ولاالرقعةتحترقفإنماالرقعةاحترقتثمرقعةفياللهأسماءمناسمكيب

.(1)ائيشالاستمالنارتضر

يسيرخلافهوالسنةأهلمعخلافهمأنعلىالجهميةاستدلال-2

فيالناساختلافبعضعلىبقياسهوالتكفير،التبديعإلىيصيرلاأمرهوأن

ونحوها)2(.والنقصانوالزيادةوالعملالقولفيالإيمان

الثهبجلاليليقكماحقيقةبيدهآدتمالتوخلقإبطالعلىالاستدلال-3

ةادمإلهتضثلمجي!مئمجندآدئوكخثلي!:تعالىقولهفيالنلأآدمعلىبالقياس،وعظمته

بيدهاللهيخلقهلمعيسىأنفكما،!59:عمرانآل9(فسكونترا+ثزقالته7كن!قهرين

.(3)مدآفكذلك

الحسن،الصوتمنفيهلماالصوفيالسماعمشروعيةعلىالاستدلال-4

والاستماعوقراءتهبالقرآنالتغتيمشروعيةمنالسنةفيوردماعلىبالقياس

.(4)الحسنبالصوتإليه

.(1/631)المريسيعلىالدارمينقض:انظر(1)

.(471-1/641)السابقالمصدر:انظر(2)

.(1/298)المريسيعلالدارمينقض:انظر(3)

الرسالةفيالقياسبهذاالصوفيةاستدلالوانظر:.(922-1/289)الاستقامةانظر:(4)

.(521-151)صالقشيرية
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!كلجنقضفيالهمهمنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

حقيقة،الثهكلامالقرآنبأنالسنةأهلقولإنكارعلىالاستدلال-5

الصحلأ،عيسىفيالنصارىقولوعلىاللهكلامفيالحلوليةقولعلىبالقياس

غيرالثهوصفاتالثهصفةالقرآن:تقولون-السنةأهليا-إنكمفقالوا:

وأنبالحلولقلتمفقدالثهكلامنفسهوالقرآنهذاإن:قلغفإن،مخلوقة

فيالحلوليةفشابهتم،القرآنقارئفيحلقد(صفاتهمنصفة)وهوالثهكلام

اللهكلمةأندعواهمفيالنصارىوشابهتم،خلقهفييحلاللهكلامإن:قولهم

.(1)عيسىفيحفتكن(:)وهي

!ح!!!!اكع

.(932-21/192)الفتاوىمجموعبعدها(،وما5/61)الكبرىالفتاوى:انظر(1)
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نقضفيةش!لاأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

السالثالمسلك

بالقياسالغضمعازضة

الدينأئمةوإجماع،سنتهفيرسولهوعنكتابهفيالثهعنالواردالنصئ!

عليناوحزم،واتباعهلهوالتسليمبهالإيمانعليناالثهأوجبالذيهو؟والعلم

عنه:والعدولومخالفتهعنهوالإعراضتركه

وتسليمأوقبولأإيمانأالرفيعةالمنزلةتلكإنزالهوجبالنصثبتمافمتى

وأمعقولأوقياسأوهوىأوبرأييعارضهأنلأحديحزولمواحتجاجأ،

الكاملالإيمانعدمعلىتدذالتيالمعارضةأوجهمنذلكغيرأوذوق

قاتس!آءمخلق!ؤزئب:تعالىقالوخبرهما،ورسولهالثهلحكموالتسليموالرضا

ؤلائوقهيمؤيمز!ؤماكأن:سبحانهلوقا،168:القصصا(آلجتزةقمتا!ائ!ؤ!ار

ضلضحقلأنيينا(ؤريح!وتعوققذآلتةيغع!ؤمنآقيهتميمقآلجتزةقمتكونآنآتراقؤمصوله7آلتهقضىإدا

يجدوأفيلاثتم!هصسثعرييهايحكصوكحتئيؤمنوئلاؤرتيثقلآ!،136:الأحزاب9

.!56:لناءاأ(دتمتييخاوي!ئتئموأتئ!ضقضخاخرخاغهم!فنآ

المتعينالواجبفإنالدينمسائلمنمسألةفيالإجماعثبتإذاوكذلك

تعالى:قال،معارضتهأومخالفتهأوعنهالخروجويحرمبه،والقوللزومههو

نصلهءؤتؤذتالهؤلمةءآئئؤيجينم!يليغتروتئبغآئهدىتةتتينمابغدمنماآلزشهموذيئث!ايتيؤمن!

.!511:لنساءاأ(تضجيزاؤضتآةجهتم

ولذلك:

.القياسعلىوالإجماعالنصتقديمالواجبكان-1
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ج!نمنقضفيالهم!نةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

.والإجماعالنصعنورتبتهمنزلففيمتأخرآالقياسوكان-2

.بالقياسوالإجماعالنصمعارضةيجوزولا-3

ولانضأيخالفلاأن:القياسفيالمعتبرةالشروطأهممنوكان-4

.-عليهيشتملفيماأوأصلهفيسواء-إجماعأ

منها:لأمور،وذلك

تعارضفإذافرع،والقياس،الأصلهوفالنص،للنصفرلحالقياسأن+

لابالنصويعملالفرعيطرحأنوالعدلوالحقفالواجبوالفرعالأصل

العكس.

فلاوالفعيفالقويتعارضفإذا،القياسمنأقوىالثابتالنصأن+

الدلالةفيالأضعفيقدمفكيفويعتمد،بهيعملالذيهوالأقوىأنجرم

.الاستدلالطريقةيعرفلامنعندإلايكونلاهذا،؟الأقوىعلى

فالنص،النصتعذرعندإلاإليهيصارلاالقياسأنعلىالعلمأهلأن+

إلىيصارلاأنهفكما،والترابكالماءفهما،البدلهووالقياس،الأصلهو

القياسإلىيصارلافكذلك؟المائيةالطهارةعدمتإذاإلاالترابيةالطهارة

،المبدلتعذرإذاإلاإليهيصارلاالبدلأنتقررقدلأنهالنم،تعذرعندإلا

ومنموجود،والماءتيممالنمفكأنهوتركللنصمصادمآقياسآقاسفمن

يصادمقياسأبالقياساستدلالهفكذلك،باطلةتكونحينئدطهارتهأنالمعلوم

فاسد.باطلاستدلالالنصربه

لأنهمعصومفهوالحديثصحفإذا،معصومالنصأنالمتقررأن+

فإنهالقياسوأما،يوحىوحيإلاهوإنالهوىعنينطقلامنقالهقد
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نقضفيالسنةأهلج!نم:لأولالباب

والبدعةيلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

قولتعارضفإذا،ويخطئونيصيبونالعلماءلأن؟معصومغيرمنصادر

يقدمأنهوالإيمانالعقولأهلعندجرمفلامعصومغيرقولمعالمعصوم

مخالفتهبمجردللنمباطلالمصادمالقياسهذاإنبل،المعصومقول

باطل.فهوالحقخالفوماحق،المعصومقوللأن،المعصومللنص

!ووقولهيقدمأن:اللهرسولمحمدأأنشهادةحقوقفيالمتقررأن+

لهالمصادموالقياسالنصتعارضفإذاكان،منكائنأأحل!كلقولعلى

وهذا،قولهعلىغيرهقولقدمفقدالنصروتركالفاسدبالقياسأخذفمن

حقوقمنقوليكلعلى!ووقولهتقديملأن؟الشهادةهذهتحقيقفيقادح

بتحقيقه.إلابهاالواجبالإيمانكماليتملاالتيالواجبةالشهادةهذه

والجماعة.السنةأهلمسلكهووهذا

خلافعلىوالإجماعالنمئ!يجدونحينفإنهم:والبدعةالأهواءأهلوأما

يعارضوهأنومنها،،المعارضاتبشتىمعارضتهفيجهدهميبذلونقولهم

.بالقياس

سبيلهوالعقلبقياسالنصمعارضةأنعنكتابهفياللهأخبرناوقد

مبطل:كل

جملةمعأمرهلمااللهفإن،إبليسهوبالقياسالنصعارضمنفأول

:فقال،بالقياسالقاطعالصريحالنصهذاعارضلآدمبالسجودالملائكة

الناريعنصرهبينفقارن،112:الأعرافأ(طيهزؤ!قمهويمن2تايمنخققتيئيةخترآتأ!

يقتضيذلكوأن،آدمعنصرمنخيرعنصرهأنواذعى،الطينيآدموعنصر

ثم،(!آتأختريمة:قالالنتيجةهذهإلىوصلولما،آدممنخيرأهويكونأن
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جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

لوه!أللالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

والجامع،الفرعهوبالسجودإياهاللهأمروجعل،الأصلهيالنتيجةهذهجعل

في-الأصلحكمكانولماوأمر،خلقالذيهواللهأنهوبينهماالمشترك

كذلك،الفرعيكونأنفينبغي،المفضولهووآدمالفاضلهوأنههو-زعمه

الذيهوالمفضوللأن؟لآدموليسلإبليسالسجودهوالأمريكونأنوهو

العكس.وليسالقياسهذابمقتضىللفاضليسجدأنينبغي

بالبيناترسلهمتأتيهمالأممأهلأنكتابهفيعلينااللهقصئ!وكذلك

لكن،لهشريكلاوحدهعبادتهإلىللدعوةأرسلهماللهأنعلىلهموينضون

آلذهم!شؤأآلزتآيكتم!:تعالىقال،بالقياسالنصذلكتعارضالمكذبةالأمم

رسمثهمتهتمخآةآلتةإلألاتغلمهتمتغدهتميمنماؤآلذينىوثمود2وعالهؤنيقوترمت!لتقيحن

تذعوشآإثهضخاش!لثلقإتابوءوأزسمقتصبتآإلهاكفزنالوأوقاآفؤههشلقسهزآثلىقرذوأبآف!ش

يحنم!ثلتغعرتذكوكتموآلأزجماقاييآ!تتخؤلضث!شآلتهآفىرسملهزقاثت!!كيريب

عخاتصحذوناآنترلليونبمثرفثلتاإلأآسصإنقالوأشتتىآجليإلمىويؤخر!تمذلؤبكتم

مقيسأأصلأأنفسهمفجعلوا،11ابراهم:9-.أ(ضبايضءابآؤتافألؤنالمجممئنهزيغصدكأئ

البشرية،هوالجانبينبينالمشتركالجامعوالمعنىفرعأ،الرسلوجعلوا،عليه

أيفتمافأنتم،اللهمنرسلأولسنابشرأننابما:فقالوا،بالأصلالفرعألحقواثم

البشرية.فيمثلنالأنكم؟اللهعندمنرسلألستم

قال!وو،النبيعهدفيالمشركينسبيلهوالنمبالقياسومعارضة

وتنمىشلأتناؤضربى!امسهوخصحيرفاذاتطفؤمنطقئهآتاترآفيلنئنآؤتض!:تعالى

لجيض(خفيوالؤلكلمزؤأؤذآفثصآقالدىآمخييغافل!ريحيصؤهىنينهتمآيخيسنذقاطقهر

بعدالبعثبإثباتالنصوصعيفوالنصوجاءتهمفالمشركون،!79-77:سيأ

وعارضوا،وأنكروهكذبوهلكنهموأظهرها،وأقواهاالدلالاتبشتىالموت
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

يمسكهكانالذيالعظمذلكهو:عليهالمقيسالأصلفجعلوا،بالقياسذلك

شيء،منهيبقولمتلاشىحتىفئهثم!النبىبهأتىحينيدهفيالمشرك

الأرضفيأجزاؤهمتتفرقحينموتهمبعدالناسحالهوالفرعوجعلوا

يتميزفلاالتراببأجزاءفتختلطمتناثرةصغيرةوأجزاءباليةرفاتأوتكون

الأصلبينالمشتركالجامعوالمعنىشيء،منهايبقىولابعضعنبعضها

حكمكانولما،الجسممنشيءبقاءوعدموالتناثروالتفتتالبلىهووالفرع

موتهبعدالإنسانبهألحقوايعود؟لاالمتفتتالعظمأنهوعندهمالأصل

.الموتبعدالبعثفأنكروايعود،لاأنهوهو،الحكمذلكفي

أصحابعليهكانبماالتمسكعندنا:السنةأصول"أحمد:الإمامقال

وترك،ضلالةفهيبدعةوكل،البدعوتركبهم،والاقتداء!ساللهرسول

السنةفيوليس،القرآندلائلوهي،القرآنتفسروالسنة،الدينفيالخصومات

الاتباعهوإنماالأهواء،ولابالعقولتدركولاالأمثاللهاتضربولاقيالهع!

يعارضأنيجوزلاهن!ك!الرسولبهجاءماأنفبين".(1)"الهوىوترك

بل،بقياسيثبتهأنيحتاجولا،بقياسأحدكليدركهولا،لهالأمثالبضرب

فيه،قياسلالهنظيرلاومانظيرلهيكونثبتماكلوليس،بنفسهثابتهو

ماكلينالأنأرادمنبخلاف،قياسإلىوأمراصخبراالمنصويحتاجفلا

.(2)ادالقياسطريقمنويتلقاهبعقلهالرسلبهجاءت

.(17-41):صالسنةأصول(1)

.(4/53)التعارضدرء(2)
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جس!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نمالثائ:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

يحتاجشيءكلولا،بالقياسعلمهيمكنشيءكلليمسأنهوالمقصود"

وأماقيالع!،النبويةالمنصوصاتفيليس:الأئمةقالفلهذا،القياسإلىفيه

صلاالمنصوأنمنذكرناهالذيفهذاالمضروبةبالأمثالتعارضلاكونها

.(1)!صحيحعقليدليليعارضه

لفظالقياسلفظأنتعلمأنهذاأصل":تيميةابنالإسلامشيخقال

هوالصحيحفالقياسالفاسد.والقياسالصحيحالقياسفيهيدخلمجمل

المختلفين،بينوالفرقالمتماثلينبينالجمعوهو،الشريعةبهوردتالذي

بهاللهبعثالذيالعدلمنوهو،العكسقياسوالثانيالطرد،قياسالأول

الأصلفيالحكمبهاعلقالتيالعلةتكونأن:مثل:الصحيحفالقياس،رسوله

القياسهذاومثلحكمها،يمنعالفرعفيمعارضغيرمنالفرعفيموجودة

يكونلاأنوهو:الفارقبإلغاءالقياسوكذلكقط،بخلافهالشريعةتأتيلا

،...بخلافهالشريعةتأتيلاالقياسهذافمثل،الشرعفيمؤثرفرقالصورتينبين

فمنأحد،كلصحتهيعلمأنالمعتدلالصحيحالقياسشرطمنوليس

انعقدالذيللقياسمخالفهوفإنماللقياسمخالفاالشريعةمنشيئارأى

علمناوحيثالأمر،نفسفيالثابتالصحيحللقياسمخالفاليس،نفسهفي

صورةأنبمعنىفاسد،قياسأنهقطعاعلمناقياسيىبخلافجاءالنصأن

تخصيمأوجببوصفمثلهاأنهايظنالتيالصورتلكعنامتازتالنص

لكنصحيخا،قياشايخالفماالشريعةفيفليس،الحكمبذلكلهاالشارع

.(1)"فسادهيعلملامنالناسمنكان!انالفاسدالقياسيخالفمافيها

.(05-ه02/405)الفتاوىمجموع(1)
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نقضفيالسنةأهلج!نميلأول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

قياسهولاأحدكشفليس،بنفسهللحقمبينالرسولوكلام":وقال

خالفه،كذلكيكنلموماوافقهوقياسهالإنسانكشفوافقفما:عليهعيارا

وخيالفاسدقياسفهذاللرسولمخالفهووقياساكشفايسمىمابل

.(1)"صوفيوخيالفلسفيقياسمنبالئهنعوذ:فيهيقالالذيوهوفاسد،

عارضواأنهميجدوالبدعةالأهواءأهلعندباطلقياسكلفيوالمتأمل

إجماعأ:أوالوحينصوصمننضأبه

!لتس!:تعالىقولهعارضوافإنهم:بخلقهاللهشئهوالماالتمثيلفأهل-1

اللهصفاتقياسوهو،بالقياس111:الثورىأ(آلبصهميرعيم!شلآوهوشفكيثيهء

خلقه.صفاتعلى

تعالى:قولهعارضوافإنهم:صفاتهعنالثهعطلوالماالتعطيلوأهل-2

فقالوا:،خلقهعلىاللهقياسوهو،بالقياس(آلبضحيرآقتييعؤهؤلتف!لتسىكيثيهء

لتهالصفاتأثبتنافلو،الحدوثدليلوالأعراض،أعراضالصفاتهذهإن

.القياسبهذاالثهصفاتفنفوا،حادثسبحانهاللهبأنذلكاقتضى

عارضوا:والحاجاتالكرباتفيبهمويتوسلونالأمواتيدعونومن-3

للهاسقياوهو،سلقيابا!18:الجنأ(أخداأدتهضغتذلمحوأقلآيتعآلضنبذؤآن!:تعالىقوله

فكذلكبالوجهاءإليهميتوشلالملوكأنفكما،الأرضأهلمنالملوكعلى

.لأمواتامنبالصالحينإليهيتوشلالله

.(115):صالمنطقيينعلالرد(1)
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جك!نمنقضفيالسنةأهلمن!كلج:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

!ؤيتر:تعالىقولهعارض:مخلوقةمستعارةاللهأسماءإن:قالومن-4

الشخصأنفكما،خلقهعلاللهقياسوهو،بالقياس!11:80!عراف(ىتت!خل"آلأئت!آ4

الله.فكذلك؟مخلوقواسمه،اسملهيوجدثماسمبلايكون

:ه!ك!قولهعارض:وحينوقتكلفي!هالنبيقبرزيارةاستحبمن-5

كنتم"حيثتبلغنيصلاتكمفإنعلي،وصلواعيدا،قبريتجعلواولا"

القبورأنفكما،عامةالقبورزيارةعلى!هقبرهزيارةقياسوهو،بالقياس

!ص.قبرهفكذلكزيارتهاتشرع

ورث!!!اكع
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

الرابعالمسلك

النصعلىالقياستقديم

مفضلأ:السابقالمسلكفيتقدم

النم.عنمؤخروأنه،القياسمرتبةبيان.

النص.معقياسلاوأنه.

.بالقياسالنصمعارضةتصحلاوأنه.

النصيعارضونأنهمهوذلكفيوالبدعةالأهواءأهلمسلكوأن.

.بالقياس

لاقطعأفإنهم؟بالقياسوالإجماعالنصيعارضونلاالسنةأهلكانوإذا

البتة:عليهيقدمونه

:قالاليمنإلى!جبلبنمعاذبعثلماوو!ك!النبيأن:الحديثففي

الله،رسولفبسنة:قال،"تجد؟لمفإن":قال،اللهبكتاب:قال،"؟تحكمبتم"

صدره!هالثهرسولفضرب.آلوولارأيأجتهد:قال،"تجد؟لمفإن":قال

.(1)"اللهرسوذيرضيلمااللهرسوليرسوذوفقالذيلثهالحمد":وقال

.(1327)رقم(233)صوالترمذي،(9235)رقم(398-397)صداودأبوأخرجه(1)

بذلكفوقفنا،بهواختخوانقلوهقدالعلمأهلآن...على":الخطيببكرأبوقال

"لوارثؤضئةلا":ر!ج"اللهرسولقولصحةعلىوقفناكما،عندهمضخفعلى

ييالمتتايغالخاختلفإذا":وقوله"ميتتهالحل،قاؤةالطهورهؤ"التخر:فيوقوله

كانتوإنالعالهقة".علىالذتة":وقوله"البيعوتراداتخالفاقايقةوالسلعةالثمن

غنواالكافةعنالكافةتلقتهالماولكنهاالإشتاد،جقةمنتثبتلاالأحاديثهذه
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جم!نمنقضفيةش!لاأهلجس!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

النص،عن-الاجتهادمنوهو-القياسأخر!معاذأأنالحديثففي

ذلكوأن،النصبعدالقياسرتبةأنعلىذلكفدل،ذلكعلىور!ك!النبيوصؤبه

وعلماؤهم.الصحابةفقهاءعليهالذيهووأنه،ورسولهالثهيرضاهالذيهو

لهفقال،الكعبةأركانجميعيستلمكان!معاويةأنالصحيحوفي

له:فقالاليمانيين،الركنينإلامنهايستلم!روالنبييكنلم:فيهـغظعباسابن

الثهرسولفيلكأليس:لهفقالمهجورأ،البيتمنشيءليس،عباسابنيا

.(1)صدقت:قالأنه:روايةوفي،!معاويةفسكت،؟حسنةأسوة!ص

فيوردالنمإنماأن!لمعاويةبينلماشهـغظعباسابنأنالأثرففي

النبيسنةاتباعهوالواجبوأن،فقطاليمانيوالركنالأسودالحجراستلام

قذمهولابالقياسيعارضهالنمولممع!معاويةوقفذلك،في!و

عنهم.ورضيوو!ك!الثهرسولصحابةمسلكهوهذاأنعلىفدذ.عليه

(1)

،(901)صالمنهاجأحاديثإلىالمحتاجتذكرة"لهاالإشتادطلبعنعندهمبصخيقا

كتبهمفييذكرونهكلهمالفقهاءكانوإن،يصحلاحديثهذا":الجوزيابنوقال

المتناهيةالعلل"يعرفلاثبوتهإنماصحيحامعناهكانإنولعمري،عليهويعتمدون

يجدلملهيضازأيهاخيقادغقىمغاذاري!ت!التبيأقزؤقد":القيمابنوقال،(2/758)

وقال،(032-1/202)الموقعينإعلام.الحديثفذكر"...ؤزشولهاللهغننصالهيه

والمحدثينؤالأضولائفققاءكتبلهييتكررقاكثيراالخديثقذا":الملقنابن

البدر"-أعلملهيضا-الئقلأهلبإخقاعضييفخلإيثؤهؤغقيه،ويعتمدون

.(4!لاه/9)المنير

ووصلهبه،مجزومأمعلقأ(2/582)صحيحهفيالبخاري-الزيادةبدون-أخرجه

شرحفي-بالزيادة-الطحاويوأخرجه،(858)رقم(951)صالسننفيالترمذي

.(4385)رقم(2/184)الآثارمعاني
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نقضفيالهم!نةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجم!نم

علبالقياساستدلالهمفييقتصروالمفإنهموالبدعةالأهواءأهلوأما

علىالقياستقديمإلىذلكيتجاوزونإنهمبلبه،والإجماعالنصمعارضة

النص.

النص،علالرأيبتقديمإلاالجنةمنآدمأخرجمابعفالعلماء:قال"

منأمةهلكتولا،النصعلىالرأيبتقديمإلاعليهوغفبإبليسلعنوما

إلاشيغاوكانوافرفاالأمةتفرقتولا،الوحيعلىآرائهابتقديمإلاالأمم

.(1)"النصوعىعلىآرائهمبتقديم

كتاب:ومعقولحجةوأوضح،مقولأعظممنوكان":اللالكائيقال

ماثم،المتقينالأخياروصحابته!هاللهرسولقولثم،المبينالحقالله

يومإلىعليهاوالمقامبمجموعهاالتمسكثمالصالحونالسلفعليهأجمع

فمن،...المضلونأحدثهامماإليهاوالاستماعالبدععنالاجتنابثم،الدين

فيأمن؟الشريعةمنهاجعلالحججبهذهوداوم،المحجةهذهمثلفيأخذ

لها،انفصاملاالتيالوثقىبالعروةوتمسك،والاجلةالعاجلةفيالتبعةدينه

ويحمدبركتها،ويستعجلبحمايتها،ليتحصنبمثلها،يتقىالتيبالحتةواتقى

مماغيرهافيوابتغىعنهاأعرضومن.الثهشاءإنوالمآلالمعادفيعاقبتها

سبيلوسلكه،وأغواهبغيت!اختيارفيأخطأ؟تعداهمماسواهايرومأو،يهواه

رسولهوسنةاللهكتابعليعترضفيماالهلكةمهاويفيوأرداهالضلالة

لممما،القالبالقيلعنهماوالحيدة،المحالبأنواعودفعهما،الأمثالبضرب

قلبعلىخطرولا،واللسانالتأويلأهلعرفهولا،سلطانمنبهاللهينزل

.(2/469)المرسلةالصواعقمختصر(1)
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ج!نمنقضفيالسنةأهلج!نمالثافط:الفيهل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

فقد،عيانأوفكرعنموحدصدرلهانشرحولا،برهانمنيقتضيهبماعاقل

.(1)"الرحمنبعصيانوأغواه،الخذلانبهوأحاط،الشيطانعليهاستحوذ

منضلمنضلالأسبابمنوهذا":تيميةابنالإسلامشيخوقال

وعادوثمودنوحكقوم-الرسلجميعكذبواكالذينمطلقا،إما؟الرسلمكذبي

الكتابأهلمنآمنكمنببعف،ببعفوكفرآمنمنوإما،-ونحوهم

الرسلبهجاءتببعفماالفلاسفةمنآمنومنبعف،دونالرسلببعض

(والنصارىواليهود)المسلمينالمللأهلمنالبدعأهلومن،بعضدون

أخبرتماتنفيأنهاظنواشبهاتعندهمقامتفإنه،الوجههذامنأتوامن

ماتقديمحينئذالواجبأنوظنوا،وصفاتهتعالىالثهأسماءمنالرسلبه

.(2)"عالنصوعلرأوه

احتجواماوالبدعةالأهواءأهلأنبيانالسابقالمسلكآخرفيسبقوقد

نماذجذكرثمةوسبق،والإجماعللنصمعارضةفيهكانإلافاسدبقياس

والبدعةالأهواءأهلفإنهنا،فيهنحنماعلىينطبقبعينهالأمروهذا،لذلك

واعتقدوابهافعملواعليهماقذموهاالأقيسةبتلكوالإجماعالنصعارضوالما

فإنولذلك؟وتركوهالنموالإجماععليهدذمااعتقادعنوأعرضوادلالتها،

القياسلتقديمنماذجهنالإيرادهاتصلحالسابقالمسلكفيالمذكورةالنماذج

النص.على

.(01-1/9)والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولىشرح(1)

.(15-ه6/415)الفتاوىمجموع(2)
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نقضفيالهمشةأهلجك!نما؟ول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثالث:المطلب

بالقياسوالبدعة6الأ!اأهلاستدلالنقضنيالسنةأهلمنهح

الأولالمسلك

الاعتقادأبوابفيوغيرالجائزةالصحيحةالأقيسةبيان

للخلق:نفعهموعظيمبالحقمعرفتهموكمالالسنةأهلمحاسنمن

ذلكيقرنواأنعلىيحرصونوالبدعةالأهواءأهلشبهينقضونحينأنهم

وبيانه.الحقبتقرير

فيالقياسأقحمواقدوالبدعةالأهواءأهلأنرأواإذاأنهم:ذلكومن

نقضإلىسارعوا؟وتصريفاتهأوجههغيرفيواستعملوه،بهاللائقةأبوابهغير

أنهمفيشكولا،يدخلهلاوماالقياسيدخلهلماوالتأصيلبالتقعيدذلك

لأنهم؟جذورهمنويجتثونهأصلهمنالباطلالاستدلالذلكينقضونبذلك

دليلأليسالقياسمنوالبدعةالأهواءأهلبهاستدلماأنيقررونبذلك

ويكون،أولهمنبهفينقفاستدلالهم،أساسهومنأصلهفيمعتبرآصحيحآ

دليلأوموضوعبحديثاستدلمنوكحالله،دليللامنكحالحالهم

.مقبولغير

ذلك:معالمومن

أنه:ويبينونيقررونالسنةأهلأن

العقائد:فيقياسلا-1
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ج!نمنقضفيالهمصنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالميهادروالبدعةا!هواءأهلاستدلال

:العباداتفيقياسولا-2

النظريدخلهافلا،والسنةعالكتابنصوعلىمبنيةوالعباداتفالعقائد

.لاعتباروا

البدعةإلىأدىإنالتوحيدفييجريلاالقياسأنعلىالسنةأهلواتفق

.(1)وأفعالهوصفاتهاللهأسماءوتعطيل،بالمخلوقالخالقوتشبيهوالإلحاد،

:نوعانالصحيحوالقياس":تيميةابنالإسلامشيخقال

فيمؤثرغيرفرقإلاوالأصلالفرعبينفارقلاأنهيعلمأنأحدهما:

...الشرع

ويكونالمعانيمنلمعنىحكمعلينصأن:القياسمنالثانيوالنوع

متعلقالحكمأنعلىالأدلةمندليلقامفإذا،غيرهفيموجوداالمعنىذلك

صحيحا.قياساهذاوكانبينهما،سوىوالفرعالأصلبينالمشتركبالمعنى

يستعملونهما،بإحسانلهموالتابعونالصحابةكانالنوعانفهذان

يتوقف:الشارعبكلامالاستدلالفإن،الشارعمرادفهمبابمنوهما

عنه،اللفظثبوتيعرفأنعلى.

باللفظ.مرادهيعرفأنوعلى.

:مرادهعرفنا!اذا

مجموع،(209/2)والمتفقهالفقيه،(2/74)وفضلهالعلمبيانجامعانظر:(1)

.(1/68)الموقعينإعلام،(3ه.-21/934)الفتاوى
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نقضفيةش!لاأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أثبتنا:يخمالأصللمعنىلاالمشتركللمعخىحكمأنهعلمنافإن.

.المشتركالمعنىوجدحيثالحكم

،القياسمنعناالنم:بموردتخصيمالحكمقصدأنهعلمناوإن.

شهربهخصالفرضالصياموأن،الكعبةبهخصالحجأنعلمناأنهكما

الصلواتمنالمفروضوأن،الكعبةجهةخمبهالاستقبالوأن،رمضان

.غيرهالمنصوصعلنقيسأنهنايمتنعفإنه؟ذلكونحوالخمسبهخص

،رمضانوشهرالكعبةكتعيينللعبادةزماناأومكاناالشارععين!اذا

والسجودوالركوعالصلاةفيالقراءةكتعيينوالأفعالالأقوالبعضعينأو

اليمنأهلحاليشبهعبهالمنصوغيرفإلحاق؟القرآنوأمالتكبيروتعيينبل

،...السنةمنأشهرأربعةالمقصودوقالوا:الحرمالأشهرتعينأسقطواالذين

قتلتمماأتأكلونوقالوا:بالمذكىالميتةقاسواالذينالمشركينقياسوكذلك

.(1)"...الثهقتلماتأكلونولا

يتصرفولا،النصوصعلىفيهيقتصرالقرباتوباب"كثير:ابنوقال

.(2)"والآراءالأقيسةبأنواعفيه

تعالى:اللهحقفيالشاهدعلىالغائبقياسيصحولا-3

هوبل،عليهفيقاسنظيرلهليسلأنه؟بخلقهيقاسلاسبحانهاللهلأن

أحد.كفوألهيكنولميولدولميلدلمصمدأحد

.(287-21/285)الفتاوىمجموع(1)

.(4/104)العظيمالقرآنتفسير(2)
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجس!نمالثافط:الفصل

لوه!أللالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

،بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

الاعتقاد:أبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةببيان

:الأولالنموذج

الشبهة:

،وغيرهكالعلووتعالىتباركالثهعنالصفاتنفيعلالمعطلةاستدلال

والجسم،جسمإلابهايوصفلاالصفاتتلكأنمنها:،الأقيسةمنبجملة

نأ-عندهم-ذلكمنلزمحقيقتهاعلىبهاالثهوصففلو،مخلوقحادث

.(1)ممتنعوذلكجسمأ،اللهيكون

الشبهة:نقض

:يقالأن:والعشرونالخامسالوجه":تيميةابنالإسلامشيخقال

سببهاأومطابقواعتقادصحيحعلمسببها:هل؟العادةهذهسببهأنهب

أنهعلدللناإذاأنااعلم":الرازيقالحيث(78-62)صالتقديسأساسانظر:(1)

المتحيزلأنفرد؟جوهرولابجسمليستعالىأنهعلدللنافقدبمتحيز،ليستعالى

الذي:فنقولالفرد.الجوهرفهومنقسمأيكنلموإن،الجسمفهومنقسمأكانإن

لكانمتحيزأكانلوتعالىإنه:الأولالبرهان:وجوهبمتحيزليستعالىأنهعلىيدل

،...ممتنعمتحيزأفكونه،ممتنعوهذا،الماهيةتمامفيالمتحيزاتلسائرمماثلأ

متناهيأ،لكانمتحيزأكانلوأنههومتحيزأ:يكونأنيمتنعأنهبيانفيالثانيالبرهان

،محالوهذامحدثأ،لكانمتحيزأكانفلو،محدثممكنوكل،ممكنمتناهوكل

البرهانمركبأ...،لكانمتحيزأ،العالمإلهكانلو:الرابعالبرهان،...محالفذاك

."...الأجزاءمنمركبألكان،متحيزأكانلوإنه:الخامس
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نقضفيالسنةأهلجس!نم:لأولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجم!نم

لموهو،فممنوع:الثانيوأما،المسألةفيحجةفهو:الأولأمافاسد؟،تخيل

جسما،إلاحياقادراعالماشاهدواماإنهم:قولهمإلاحجةذلكعلىيذكر

والأحياءالعلماءمنشاهدوهماعلالغائبالحيالقادرالعالمقاسواأنهمإلا

العربية،إلايسمعولمالسودإلاالناسمنيرلممنبمنزلةفصاروا،القادرين

ومعلوم،والعربيةالأسودإلانفسهإلىيسبقلملغةأوإنسانانفسهفيمثلفإذا

إلالغةيسمعولمأسودإلاإنسانايرلممنأنوذلكفاسد،قياسهذاأن

إلىيسبق!انما،يخاطبهإنسانامثلإذاالأسودنفسهإلىيسبقإنماالعربية

الذيجنسمننفسهفيمثلهالذيلأنالتعبير؟نفسهفيمثلإذاالعربيةنفسه

أحسهالذيجنسمنتخيلهالذيوكان،الإحساسيتبعوالتخيل،شاهده

منغيرهمعندولاعندهمهوليس!ةوالباريواحد،جنسهماأنعلملما

القادرينالعالمينالأحياءمنشاهدوهماإلىنسبتهتكونحتىالآدميينجنس

الأيديبرفعاللهيدعونالذينهؤلاءبل،رئيمنإلىالآدميينمنيرلممانسبة

فيلهممشاركالآدميينجنسمناللهأنبقلبهيخطرلمعاضتهمفوق؟إلى

تعالىاللهينزهونكلهمهؤلاءبل،ذلكونحوودمالحمايكونحتىالحقيقة

ماإلا،ذلكمنبشيءقالمنبالصانعالمقرينعامةفييعرفولا،ذلكعن

يجعلأنبدفلاهذاومع،المشبهةمنشرذمةعنالمقالاتأربابذكره

هذاأنفعلمالادميين،وبينبينهيفرقونماوالصفاتالمقدارمنلههؤلاء

.(1)"باطلبهاحتجالذي

.(489-2/488)الجهميةتلبيسبيان(1)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلمندكجالثانر:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةاالماهواءأهلاستدلال

الضحليل:

الكتابفيالواردةالصفاتجميعإثبات:والجماعةالسنةأهلعقيدة

ولاتعطيلولاتحريفولاتكييفدونسبحانهبهاللائقالوجهعلىوالسنة

الصفاتتلكنفيإلىالتعطيلأهلمنوالبدعةالأهواءأهلوذهب،تمثيل

والأشاعرةوالكلابيةوالمعتزلةالجهميةبينتفاوتعلى-وتعالىتباركاللهعن

الشاهدعلى(الله)صفاتالغائبقياس:ذلكعلىبهاستدتواومما،-ذلكفي

أنكرواثمأولأ،القياسهذاتصورواقدالتعطيلوأهل،(المخلوق)صفات

التعطيلإلىمنهافرواثم،بخلقهاللهتشبيه-زعمهمفي-تقتضيالتينتيجته

صفاته.اللهعنفنفوا

يأتي:بماالاعتقادأبوابفيالجائزةغيرالأقيسةوبيان

تعالى؟تباركاللهحقفيجائزغيرالشاهدعلىالغائبقياسأنتقرير-ا

منه،قريبأوجنسهمنمثيللهكانمنحقفييصحإنماالقياسذلكلأن

فلا،الآدميينجنسمنليسالصانعيثبتمنجميعباتفاقفهوسبحانهاللهوأما

المخلوقيقصفاتعلىمنهيلزمأوإثباتهايقتضيهوماصفاتهقياسالبتةيصح

منها.يلزمأوصفاتهمتقتضيهوما

لممنفإن،المخلوقينجميعحقفيحتىيستقيملاالقياسهذاأن-2

إلااللغاتمنيسمعلمأو،معينلونذاكانمنإلاالناسمنيعرفيكن

نفسهفيتصؤرإذااللغةوتلكاللونذلكإلاذهنهإلىيتبادرلافإنه،معينةلغة

يشهدلاماعلىيقيسهإنمالأنهذلك؟عنغيرهمنسمعأولغةأوإنسانعن

الرتبقياسهفكيففاسد؟باطلهذاقياسهأنومعلوم،سواهيعرفولا
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نقضفيالسنةأهلجم!نم:لأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجك!نم

العاجزالآدميبالمخلوقأحدكفوألهيكنولمشيءكمثلهليسالذيالعظيم

.!؟الناقص

الثافلأ:النموذج

الشبهة:

ودعائهموالصالحينالأنبياءمنبالأمواتالتوسليجؤزمناستدلال

بالقياس،الحوائجقضاءوطلبالعبادةفياللهوبينبينهوسائطويجعلهم

الرسالة.تبليغفيوخلقهالثهبينوسائطالرسلكونعلى

الشبهة:نقض

والدينالعلممشايخمنالأنبياءىؤ!حيومن":تيميةابنالإسلامشيخقال

ويؤدبونهم،،ويعلمونهم،يبلغونهم،وأمتهالرسولبينوسائطأثبتهمفمن

...ذلكفيأصابفقد،بهمويقتدون

ورعيفالملكبينالذينكالحخابخلقهوبيناللهبينوسائطأثبتهم!ان

ويرزقهمعبادهيهديإنمافالته،خلق!حوائجاللهإلىيرفعونهميكونونبحيث

الملوكعندالوسائطأنكما،اللهيسألونوهم،يسألونهمفالخلق،بتوسطهم

منهمأدبا،يسألونهموالناس،منهملقربهم،للناسالحوائجالملوكيسألون

منطلبهممنلهمأنفعالوسائطمنطلبهملأنأو،الملكسؤاليباشرواأن

وسائطأثبتهمفمنللحوائج"الطالبمنالملكإلىأقربلكونهمالملك

قتل.!الاتابفإن،يستتابأنيجب،مشرككافرفهوالوجههذاعلى

...أنداداللهوجعلوا،بالخالقالمخلوقشبهوا،دتهمشبهونوهؤلاء

ثلاثة:وجوهأحدعليكونونالنالعرروبينالملوكبينالتيالوسائطفإن
http://www.al-maktabeh.com



جم!نمنقضفيالسنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةاالأهواءأهلاستدلال

يعلملااللهإن:قالومن،يعرفونهلابماالناسأحوالمنلإخبارهمإما

كافر،فهوغيرهمأوالأنبياءأوبعفالملائكةبتلكيخبرهحتىعبادهأحوال

السماء..فيولاالأرضفيخافيةعليهتخفىلا،وأخفىالسريعلمسبحانههوبل

إلاأعدائهودفعرعيتهتدبيرعنعاجراالملكيكونأن:الثانيالوجه

ليسسبحانهوالله،وعجزهلذلهوأعوانأنصارمنلهفلابد،يعينونهبأعوان

خالقهفهوالأسبابمنالوجودفيقاؤكل،...الذلمنوليولاظهير،له

بخلاف،إليهفقيرسواهماوكل،سواهماكلعنالغنيفهو،ومليكهوربه

والله،الملكفيشركاؤهمالحقيقةفيوهمظهرائهمإلىالمحتاجينالملوك

الملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلابل،الملكفيشريكلهليستعالى

قدير.شيءكلعلىوهوالحمدوله

إليهموالإحسانرعيتهلنفعمريذاليسالملكيكونأن:الثالثوالوجه

ويعظمهينصحهمنالملذخاطبفإذا،خارجمنيحركهبمحركإلاورحمتهم

فيوهمتهالملكإرادةتحركت،ويخافهيرجوهيكونبحيث،عليهيدلمنأو

المشير،الواعظالناصحكلاممنقلبهفيحصللماإمارعيف،حوائجقضاء

برهوتعالىوالله،عليهالمدلكلاممنالرهبةأوالرغبةمنيحصللما!اما

إنماالأشياءوكلبولدها،الوالدةمنبعبادهأرحموهو،ومليكهشيءكل

العبادنفعأجرىإذاوهويكن،لميشألموماكانشاءفمابمشيئف،تكون

ونحوفيهويشفعلهويدعوهذاإلىيحسنهذافجعلبعض،علىبعضهم

الداعيالمحسنهذاقلبفيخلقالذيوهو،كلهذلكخلقالذيفهو،ذلك
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نقضفيالسنةأهلج!نم*ول:الباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

منالوجودفييكونأنيجوزولا،والشفاعةوالدعاءالإحسانإرادةالشافع

...ويخافهالربيرجوهمنأو،يعلميكنلممايعلمهأو،مرادهخلافعلىيكرهه

التيكالوسائط،خلقهوبيناللهبينوسائطأثبتمنأنهنا:والمقصود

،الأوثانعتادالمشركيندينهذابل،مشركفهو،والرعيةالملوكبينتكون

إلىبهايتقربونوسائلوإنها،والصالحينالأنبياءتماثيلإنها:يقولونكانوا

.(1)"الله

السحليل:

ذلكوغيروالرجاءالدعاءمنالعبادةأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

دعاؤهيجوزولاقدمماإلىأفضىفقدماتمنوأن،وحدهلئهإلاتكونلا

الأهواءأهلمنطوائفوضل،إليهبهوالاستشفاعالتوسلولااللهدونمن

الله،إلىبهموالاستشفاعوالتوسلالأمواتدعاءجوازإلىفذهبواوالبدعة

بينناوسائطإليناالرسلأرسلقداللهأنزعمهم:ذلكعلىبهاستدئواومما

حوائجنالقضاءسبحانهوبينهبينناوسائطفنتخذهمدينهشرائعتبليغفيوبينه

بهموالاستشفاعموتهمبعدمنهمالدعاءطلبطريقعنسبحانهمنهوطلبها

سبحانه.إليه

يأتي:بماالاعتقادأبوابفيالجائزةغيرالأقيسةوبيان

الرسلجعلاللهأنعلوربهمالعبادبينالواسطةاتخاذقياسأنتقرير

يأتي:لما،وتعالىتباركاللهحقفيجائزغيرعبادهوبينبينهواسطة

.(1ه-14):عللمقريزيالتوحيدتجريدوانظر:.(22-13/10)الفتاوىمجموع(1)
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلجس!نمالثافط:الفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعةاي!هواءأهلاستدلال

ممتنعالقياسوهذابه،وتشبيههبالمخلوقالخالققياسمنلأنه-1

وتعالى.تباركاللهحقفي

وتعالى.تباركاللهإلىوالجهلوالعجزالنقصنسبةفيهالقياسهذالأن-2

سبحانه.بهالظنإساءةفيهلأن-3

!ح!!!!6!ح!
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

الثانيالمسلك

أساسآومحقهالقياسوجهإبطال

صالحأمعتبرأصحيحأقياسأيكونحتىالقيالهم!فياعتبارهيجبمما

يأتي:مابهللاحتجاتخ!

ثابئا.عليهالمقيسالأصلحكميكونأن-1

.معقولومعنىمعلومةعلةعليهالمقيسالأصللحكميكونأن-2

الإجماعأوالنصوهيالعلةمسالكمنبمسلكثابتةالعلةتكونأن-3

.لاستنباطاأو

ويعقمعليهالحكملترتيبوصالحامناسباوصفاالعلةتكونأن-4

.اعتبارهالشرعقواعدمن

لاأومحصآتعبدئاكانأو،نفسهفيثابتغيرالأصلحكمكانفإذا

ثابتةغير(والفرعالأصلبينالمشترك)الجامعالعلةكانتأو،معناهيعقل

بل،القياسيصحلم؟عليهالحكملترتيبصالحأوصفآتكنلمأونفسها،في

مردودآ.باطلأاستدلالأبهالاستدلالوكانفاسدآ،قياسآكان

بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضونالسنةأهلفإنولذا؟

منالقياسخلؤبيانخلالمنوذلك،باطلومحقهالقياسوجهأنبتقرير

ذكرها.السابقالضوابط

أهلاستدلالينقضكونهفيالسابقالمسلكمعيلتقيالمسلكوهذا

بهاستدلالهمويقطع،جذورهمنويقتلعهأعله،منبالقياسوالبدعةالأهواء
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مندكجنقضفيالهممنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواءأهلاستدلال

تسميةبابمنهوقياسأوالبدعةالأهواءأهلسماهماأنويقزر،أساسهمن

لأنهأصلأقياسأتسميتهيصحلابهاستدلوامافإن!الااسمها،بغيرالأشياء

وجهه.غيرعلىأوبابهغيرفيبهاستدذ

ومحلأ:وجهأالباطلةالأقيسةتلكأنواعومن

هذهفإن،ذلكونحووأزمنتهاوأمكنتهاالعباداتأصولفيالقياس-1

فيمتنعبها،الحكمتخصيصقضدوقد،النصعلىفيهايقتصرتوقيفيةالأمور

غيرها.عليهايقاسأن

كنزولالرسولخصائصمنهوفيماالرسولعلىالرسولغيرقياس-2

الأمورفهذه،بالرسولالخاصةالأحكاموبعضروالمعجزاتوالتشريعالوحي

فيها.غيرهبهيقاسفلا،وتعالىتباركربهمناللهرسولبهاخمئ!

ببيان،بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

الاعتقاد:أبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسة

الشبهة:

موته؟بعدصووبالرسولالتوشلجوازعلىوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

.(1)ص!بالنبيآدمتوشلعلىبالقياس

قوائمإلىنظرالشجرةمنأكللماالهيل!آدمأن:الموضوعالحديث:بهالمقصود(1)

وأنجت،بمحمدربهإلىفتوسلالثه(،رسولمحمد،اللهإلاإلهالا:فيهافإذاالعرش

حكمه.وبيانتخريجهسبقوقد.ربهمنتلقاهاالتيالكلماتهوالتوسلذلك
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نقضفيالسنةأهلجم!نم*ول:الباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالج!نم

:أخرىشبهة

بالقياس؟موتهمبعدبالصالحينالتوسلعلوالبدعةالأهواءأهلاستدلال

آدمتوشلعلىبالقياسالثابت،موتهبعدى!ك!بالرسولالتوشلجوازعلى

!كل!نرو.بالنبي

الشبهة:نقض

الحديث)وفي:(05:)ص(1)لاق":الشيخآلصالحالشيخمعاليقال

فيالمداروأنفيه،بوجودهالعالميتشرفأنقبل!راللهبرسولالتوسل

لاوأنه،!ربهعندالرفيعالقدربهللمتوشليكونأنعلىالتوسلصحة

اهـ."الدنيادارفيحياكونهيشترط

للحكماستخرجبل،موضوعحديثبتصحيحالكاتبيكتفلم:أقول

زمانغيروإلىالحكممحلغيرإلىبالقياسالعلةعدىثمعلة،فيهالوارد

الحكم.

هذا:وتوضيح

:أي،حياتهقبل:أي،وجودهقبل!كل!ىبالنبيآدمتوسلالحديثفيأن

الحياةفيجوازهإلاكذلككانبمنلتوسلهمعنىولا،الحياةفاقدوهو

.الردىوقياسالهوىاستنتاجكذاوبعدها.وقبلها

تصحح.أنيجبمفاهيم:كتابهفيالمالكيعلويمحمدعنالشيخنقلهالنصهذا(1)
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مندكجنقضفطالهمصنةأهلجد!نم:الثانيالفصل

للأصهمولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

حيثله،معنىلابالتوسلالكاتبهذاعندحىالنبيتخصيصإنثم

وأ،النبوةبجامعصى،النبيعلىالرفيعالقدرالقهصطلىكانمنكلقاس

الكرامة.أو،الولاية

الفه،دونمنبعبادتهاالمفتونينالقبورأ!حاباحتحكاجعينهووهذا

اول!اكجو،ادحيمنالدعاءطلبعلىمنهب!اوالمحتدعاءبالقياسعدوا

معنىلاقالوا:!ىالنبيحقفيزعموهطلهمثبتأقظنوافلماذلك،في

،العباداتمننحوهأوالاستشفاعأوبالدعاء!رومحمدالنبيلاختصاص

الكرامة،أونبياكانإنالنبوةبجامعر!"غيرهإلىالفعلهذاجوازيعدىبل

للمتوسليكونأنعلىالتوسلصحةفي)المدارهنا:القائحلهذاقالكماأو

فيعنهايفصحلملمسائلوتقعيدتمهيدوهذا،(!ربهعندالرفيعالقدربه

الموضع.هذا

وقياس،الموضوعاتتصحيح:الشرعأحكامعلىالتجرؤهذافانظر

الأولى،الثلاثةالقرونانتهاءإلىه!ن!محمدبعثمنذقطأعابهيقللمفاسد

مشهورةجماعةوهم،الصظإخوانوأتباعهمالباطنيةالقرامطةظهرتحتى

وقبله،الكاتبتبناهالذيهذاجلبواالذينوهم،الرابعالقرنأولفيظهروا

الذيالدينهذاشرعواوكيفالصفاإخوانقالهطنظرظ،الضلالةأهلأخذه

قلبين،إلىالقلوبصئرمنفسبحان،الثلاثالمئاتفيالمسلمونيعرفهلم

يااعلم":قولهم(4/21)الصفاإخوانرسائلمن(42)الرسالةفيجماء

وأوأوصيائهموبأئمتهمورسلهبأنبيائهاللهإلىيتقربمنالنالرمنأنأخي

ومساجطهملهموالتعظيمالمقربيناللهبملائكةأوالمالحينوعبادهاللهبأولياء
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نقضفيالسنةأهلجك!نم:لأولالباب

والبدعةا!أهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

يمكنهممابحسبذلكعلىوسننهمبوصاياهموالعملوبأفعالهمبهموالاقتداء

اللهيعرفمنفأما،اجتهادهمإليهويؤدينفوسهمفيويتحققلهمويتأتى

همالذينالمعارفأهلمرتبةوهذه،غيرهبأحدإليهيتوسللافهومعرفتهحق

تعالىالثهإلىطريقلهفليسوحقيقتهومعرفففهمهقصرمنوأما،اللهأولياء

منبالأئمةإلاتعالىاللهإلىطريقلهفليسمعرفتهفهمهقصرومن،بأنبيائهإلا

إلاطريقلهفليسبهمومعرفتهفهمهقصرفإن،وعبادهوأوصيائهمخلفائهم

مساجدهمإلىوالذهاببسننهموالتعلقبوصاياهموالعملآثارهماتباع

عندوالرحمةالغفرانوطلبوالاستغفاروالصياموالصلاةوالدعاءومشاهدهم

أحوالهموتعرفآياتهملتذكر،أشكالهمعلىالمصورةتماثيلهموعندقبورهم

لديه.والزلفىاللهإلىللقربةطلباذلكيشاكلوماوالأوثانالأصناممن

تعالىاللهإلىويتقربالأشياءمنشيئايعبدمنحاليكلعلىأنهاعلمثم

اهـ."البتةاللهإلىيتقربولاشيئايدينلاممنحالاأصلحفهوبأحد

الجهالفيفانتشر،المسلمينفيالشركالباطنيونالصفاإخوانأدخلهكذا

العلماءمنجماعاتفقامالشجر،يابسفياللهباشتعالفيهمواشتعلانتشارا،

المسلمينلأن،سبيلهمستبينولا،غايتهمتضحةغيرأمرهأولوكانهذا،ينكرون

العلماءفأنكرهالغطاء،وانكشف،الشأناستبانثم،فيهمالأصنامدينيكنلم

صعبتلما":فقال،الحنبليعقيلابنومنهم،والخامسالرابعالقرنفي

أوضاعتعظيمإلىالشرعأوضاععنعدلواوالطغامالجهالعلىالتكاليف

وهم،غيرهمأمرتحتبهايدخلوالمإذ؟عليهمفسهلت،لأنفسهموضعوها

بالحوائج،الموتىوخطابالقبور،تعظيممثل،الأوضاعلهذهكفارعندي

http://www.al-maktabeh.com



جك!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةا!هواءأهلستدلال

الشجرعلىالخرق!القاءوكذا،كذابيافعلمولاييافيها:الرقاعوكتب

."والعزىاللاتعبدبمناقتداء

صاحبقالهالذيالباطلالفاسدالقياسهذاوسببهأصلهالاكبرالشركفهذا

الطرقمنبدعةهوبلشركبأنهنقوللاالذيبالذواتالتوسلباب،المفاهيم

ممنوعفهووالشركالكفرإلىوسيلةكانماوكلالاكبر،الشركلهذاوالوسائل

.(1)املأخرىمرةيفتحلاحتىوتتريبهووصده!اغلاقهبابهسديجب

الصحليل:

ممنوعمحرمبالذواتالثهإلىالتوسلأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

منبالصالحينأم!صبالنبيكانوسواء،مماتهمبعدأمحياتهمفيكانسواء

ذلك:علىبهاستدئواومما،ذلكجوازإلىوالبدعةالأهواءأهلوذهب،أمته

:قياسان

.وجودهقبلبهالمتيلأآدمبتوسلمماتهبعد!بالنبيالتوسلقياس-1

مماته،بعده!عبالنبيبالتوسلمماتهمبعدبالصالحينالتوسلقياس-2

!ش.ربهمعندالرفيعالقدربجامع

يأتي:بماأساسآومحلهالقياسوجهبطلانوبيان

!ص،بالنبيالمتصلأآدمتوشلهو:الأولالقياسفيعليهالمقيسالأصل-1

ذلك.فعلقدالمتيلأآدملأن!ه؟بالنبيالتوشلجواز:هوالأصلوحكم

.(26-42):عرمفاهمناهذه(1)
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نقضفيالسنةأهلمندكج:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

أهلباتفاقموضوعخبرفيمروكيئفإنه؟نفسهفيثابتغيروالأصل

الأصل)وهوالقيالع!أركانمنالأولالركنلأنفاسد؟فالقياس،الحديث

حقيقة.موجودولاأصلأثابتغير(عليهالمقيس

ثابت؟غيرنفسهالأصللأن؟نفسهفيثابتغيرالأصلحكمأنكما

ثابت.غيرالأصلحكملأنفاسد؟فالقياسسبق،لما

!ص،بالنبيالتوشلهو:الثانيالقياسفيعليهالمقيسالأصل-2

توسل)هو:آخرأصليعلىبقياسههؤلاءعندثبتإنماهن!ك!بالنبيوالتوسل

آخر،لقيالع!أصلأيكونأنيصخلابالقياسثبتوماحرو(،بالنبيالصتلأآدم

كذلك.يكونأنيصحلاأصلأفيهجيلمالأنفاسد؟فالقياس

بالنبي)التوسلالأصلبينالثانيالقياسفيالمذعىالمشتركالجامع-3

وللصالحين!كضووللنبيالرفيعالقدرهو:(بالصالحين)التوسلوالفرع(ه!ن!

آدمأنهوالموضوعالحديثفيزويالذيلأن؟باطلوهو،!ربهمعند

قائمةعلىتعالىالثهباسممقرولآاسمهرأىلفاه!ك!بالنبيتوسلإنماالشلأ

فيهايشاركهلا!ىبالنبيخاصةلأنها؟قاصرةالعلةوهذه،العرشقوائممن

الأصلمنتعديتهايجوزولايصحلافيهالعلةلأنفاسد؟فالقياس؟البتةغيره

.الفرعإلى
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من!كلجنقضفيالسنةأهلض!كلجالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةاال!هواءأهلستدلال

السالثالمسلك

الفرقأوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير

يأتي:ماالقياسفياعتبارهيجبماأهممنأن:وبئنوهالعلمأهلقزرهمما

موجودةأجلهامنوشرعهالحكمبهاالشارععلقالتيالعلةتكونأن-1

يقطعبأنوذلك،فيهحكمهايمغعالفرعفيمعارضغيرمنالفرعفيبتمامها

.الفرعفيوجودهاالظنعلىيغلبأوبوجودها

واجبقيالع!يصحفلا،الأصللحكممساوئاالفرعحكميكونأن-2

الحكم.فيمساواتهمالعدممثلأ؟واجبعلىمندوبولا،مندوبعلى

موجودةغير(والفرعالأصلبينالمشتركالجامع)الوصفالعلةكانتفإذا

فاسد؟فالقياس؟الأصللحكممساوغيرالفرعحكمكانأو،الفرعفيبتمامها

الحكم.أوالعلةفيوالفرعالأعسلبينالفارقلوجود

بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقفهمأثناءفييعنونالسنةوأهل

ويهتمونعليهينضونأنهمبهعنايتهموبلغت،فائقةعنايةالمسلكبهذابنقضه

علىأوأبوابهغيرفيلاستعمالهأصلهفيفاسدأالقياسكانوإنحتىببيانه

محفه.لفسادأووجههغير

بأمرين:يعنونالمسلكهذافيوهم

.الفارقمعقياسلأنهفاسد؟القياسأنعلىالنمق-1

فاسدأ.القياستجعلالتيالفرقأوجهعلىالنض-2
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نقضفيال!صنةأهلج!نم:الأولالباب

والبدعةلأهواءأهلعند*ستدلالجص!نم

فإنهم؟والحجةبالدليلالتزامهموشدة،فقههمكمالعلىيدذوهذا

إلايتكلمونلاولكونهم،ويفترقانفيهيجتمعانوماوالفرعبالأصللفقههم

.بيانوأوفىبأتئمويحزرونهالفرقيبينون؟وبرهانبعلم

تعالى:قوله:ذلكومن،تعالىاللهكتابفيجاءقدالشريفالمسلكوهذا

ماهوآفخئرءأنهتناوقالوا!يصجذوئتهقليمثاذاقث!شزليرآتنض!يبؤثتا!

:قالفيهـع!عباسابنفعن،!58-57:الزخرفأ(تلهرقؤلمخصحثونإلأخذلألكضربوة

الآية:هذهعليكأنزلالثهأنتزعم:فقالحووالنبيإلىالزبعرىبناللهعبدجاء

قال891:لأنبياءا1(ئو؟رؤشرتهاجهترأخصحصبد2وتآلترمنوماتغبدوت!إلتختم!

كل،مريمابنوعيسىوعزيروالملائكةوالقمرالشمسعبدتقد:الزبعرىابن

ي!يذوئمتهقوفثإذاضزليرقثلأآئنض!يب!ؤثتا:فنزلت،؟آلهتنامعالنارفيهؤلاء

851-75:خرفلزا1(خصحثونتؤئمهرتلإلأجدلالذضربوةمامموآشخئرءآئهتنالو(وتا!

وفي.1011:لأنبياءا1(شعدونعتهاأؤليهكئن!طلآضئاثهمشتمق!ثآلديمىلمن!:نزلتثم

جهئرخصحمبد*ولمحننآدئرمنوماتغعدوئإتحثم!:نزلتلما:قالعفآخروجه

الآلهة،شتموقالوا:مكةأهلعلىذلكشقالأنبياء:91011(أنضرتهاورر؟وئ

محمد،يا:فقالفدعي،ليادعوهمحمدا،لكمأخصمأنا:الزبعرىابنفقال

عبدمنلكلبل:قالالثه؟،دونمنعبدمنلكلأمخاصةلآلهتناشيءهذا

،(الكعبة:)يعنيالبنيةهذهوربخضمت:الزبعرىابنفقال،اللهدونمن

وأن،صالحعبدعزيرآوأن،صالحعبدعيسىأن-محمديا-تزعمألست

اليهودوهذه،عيسىتعبدالنصارىفهذه:قالبلى،:قال،؟صالحونالملائكة

!لمن:فنزلتوفرحوا،مكةأهلفضخ،الملائكةتعبدتميمبنووهذهعزيرا،تعبد
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

،(تجعدونع!هاأؤلبهك!والملائكةوعيسىعزير(آلط!قشاثهمشتمقتآلذيت

.(1)751:خرفلزا1(يصجذوئمهقومثاإذقثلأقزيرآتنضيب!ؤلقا:نزلتو

قاسلماالزبعريابنأجاب...كما":تيميةابنالإسلامشيخقال

معبودين،كونهمبمجردالأصلفيالعلةأنوظن،المشركينآلهةعلىالمسيح

المسيحفجعل،الآخرةفييعذبفإنهاللهغيرمعبودكلأنيقتضيذلكوأن

!ؤتخا:تعالىقال،الأصلعلىالفرعقياسعليهوقاسهمالمشركينلآلهةمثلأ

لكضربوهماممؤآشخئرةأنهتضالو(وقا!يصذوئمتهقؤمثإذاتث!قزليرآثنضحيب

لإلحاقامنالمانعالفرقسبحانهفبين،!58-57:الزخرفأ(خصحثو!تلالرقؤلمإلأخذلأ

،1011:لأنبياءا1(تجعدلنعتهاأؤليهكئن!طتآ!اثهمشتمقتآلذلهيئلمن!:تعالىبقوله

لأنعلما؟يوجبلامحفاجدلاإلاقاسوهماالقائسينهؤلاءأنوبين

كانلجهنمحصباجعلواإذاالأصنامفإن،والأصلالفرعبينحاصلالفرق

بخلاف،التعذيبيستحقلامنتعذيبغيرمنلعابديهاوخزياإهانةذلك

،...تعالىاللهيفعلهلاهذافإنغيرهمبذنبالصالحوناللهعبادعذبإذاما

عبادهأنتعالىاللهأخبروقد،...إليهرسولإرسالبعدإلاأحدايعذبولابل

ويتجاوزعملواماأحسنعنهميتقبلبلالنار،فييعذبهملاالجنةفيالصالحين

كراهيةمعغيرهمبذنبيعاقبهمأنفضلا،الجنةأصحابفيسيئاتهمعن

وأخرالمسيحتتناولكانت)ما(لفظأنزعمومن،ذلكعنونهيهملفعلهم

،...ضعيفانفالقولان؟يعقللاماإلايتناوللا)ما(لفظبأنأجابأوالعامبيان

الكبيرالمعجمفيوالطبراني،(3/43،44)الآثارمشكلشرحفيالطحاويأخرجه(1)

.(981-971)صالنبويةالسيرةصحيحفيالألبانيوأورده.(01/99-2982)
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نقضفيال!منةأهلجم!نميلاول:الباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

فسادتعالىالثهفبينفاسد،بقياسالنمالصحيحعارضواالمشركون!انما

.(1)ادوالفرعالأصلبينالفرقوذكرالقياس

والقياسالمعنىجهةمنوأشباههالزبعريمعارضةكانتلكن":وقال

يكونأنوجبمعبودينلكونهمالناردخلواآلهتناكانتإذا:أيوالاعتبار،

،بالقياسفعارضوه.يدخلهاأنفيجبمعبود؟والمسيحالنار،يدخلمعبودكل

المسيحبأنالفرقاللهفبينفاسد،قياسالمؤثرالفارقوجودمعوالقياس

،الأوثانبخلاف،غيرهمنالانتقاملأجليعذبأنيصلحلادتهمطيعحيعبد

كانعبدهاممنوانتقاماآلهةكونهاعدملتحقيقعذبتفإذا،حجارةفإنها

فهذا":قالأنإلى"...يعاقبأنيصلحلالمنعقوبةفيهاليسمصلحةذلك

ليسآخربشيءعنهاللهأخبرماقاسحيث،الزبعريابنمعارضةجنسمن

.(2)"فرقبينهمابل،مثله

،بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقضيىنماذجومن

:الفرقأوجهوبيانالفارقمعالقياسأنبتقرير

:لأولالنموذج

الشبهة:

بالقياس،مخلوقةمستعارةوأنهااللهغيراللهأسماءأنعلىالجهميةاستدلال

تنقم.ولاالشخمىفيتزيدلافتسميتهاسمبلاشخصيكونقدأنهعلى

.(21/411الصحيحالجواب(1)

.(3/032)التعارضدرء(2)
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جم!نمنقضفيالسنةأهلجم!نمالثاق:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلستدلال

الشبهة:نقض

تأويلهافيفذهبالمقدسةاللهأسماءالمعارضاعترضثم":الدارميقال

مخلوقة؟مستعارةوأنها،اللهغيراللهأسماءأنفادعى،المريسيإمامهمذهب

تنقص.ولاافمخصفيتزيدلافتسميتهاسم،بلاشخصيكونقدأنهكما

مايدرىولالاسمهيهتدىلامجهولكشخمىمجهولاكاناللهأن:يعني

إياهفأعاروهاكلامهممخلوقمنأسماءلهفابتدعواالخلقخلقحتىهو

اللهأسماءتقاسولا":قالأنإلىداالخلققبلاسملهيعرفأنغيرمن

نفسأسماؤهمولمجست،مستعارةمخلوقةالخلقأسماءلأن؟الخلقبأسماء

مخالفاشيءليس،صفاتهاللهوأسماء،لصفاتهممخالفةهيبل،صفاتهم

صفاتمنصفةأنادعىفمنللأسماء،مخالفاصفاتهمنشيءولا،لصفاته

الله،فهو،الثه:قلتإذالأنكوفجر؟كفرفقدمستعارةأومخلوقةتعالىالله

واذا،كذلكفهو،الرحيم:قلت!اذا،اللهوهوالرحمنفهو،الرحمن:قلتوإذا

لاسواء،اللهوهوكذلكفهوقادر،قاهرمتكبرجبارمجيدحميدحكيم:قلت

جاهل،وهوحكيماالرجليسمىوقداسما،صفتهولاصفتهلهاسميخالف

طالح،وهووصالحا،لئيموهووكريماحقير،وهووعزيزا،ظالموهووحكما

وحماراوأسدا،بغيضوهووحبيبا،مذموموهوومحمودا،شقيوهووسعيدا

وتعالىتباركوالله،كذلكوليسوعلقمةوحنظلةوهراوكليباوجدياوكلبا

لماسمولاصفةلهتحدثلم،يزالولاكذلكيزللمسواء،كأسمائهاسمه

المرزوقين،قبلورازقا،المخلوقينقبلخالقاكان،الخلققبلكذلكيكن

وبصيرا،المخلوقينأصواتيسمعأنقبلوسميعا،المعلومينقبلوعالما
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نقضفيالهمهمنةأهل!كلج:لأولالباب

والبدعةالأهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

ولايزللموقتولاحداللهلأزليةوليس،...مخلوقةأعيانهميرىأنقبل

.(1)"تزالولاتزللمأسماؤهوكذلكيزال

ال!حليل:

نفسهسمىالذيهواللهبأنيؤمنونأنهم:والجماعةالسنةأهلعقيدة

البشر،وضعمنوليستمخلوقةغيروهي،حقيقةبهاوتكفمالحسنىبأسمائه

مخلوقة،الثهأسماءأنإلىوالمعتزلةالجهميةمنوالبدعةالأهواءأهلوذهب

وإنما،حقيقةبهايتكلملموكذلكالأسماء،بهذهنفسهسمىالذيهوليساللهوأن

القياس:ذلكعلىبهاستدلواومما؟(2)خلقهبعضبهاسماهأوغيرهفيخلقها

تنقص.الشخمولافيتزيدلافتسميتهاسمبلاشخصيكونقدأنهعلى

:الفرقوجهوبيانالفارقمعالقياسأنوتقرير

صفاته.اللهوأسماء،مستعارةالخلقأسماءأن-1

وأسماء،لصفاتهممخالفةهيبل،صفاتهمنفسليستالخلقأسماءأن-2

للأسماء.مخالفاصفاتهمنشيءولا،لصفاتهمخالفاشيءليس،صفاتهالله

كأسمائهاسمهوتعالىتباركواللهتكن،لمأنبعدحادثةالخلقأسماءأن-3

قبلكذلكيكنلماسمولاصفةلهتحدثلم،يزالولاكذلكيزللمسواء،

الخلق.

.(631-2/1/161)المريسيعلىنقفالدارمي(1)

.(803-462):صالحسنىاللهأسماءفيوالجماعةالسنةأهلمعضقد:انظر(2)
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ج!نمنقضفيالهمهمنةأهلج!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلستدلال

الثاني:النموذج

الشبهة:

وفيوالنحوسةبالسعادةالكونفيتأثيرأللكواكبأنعلىالاستدلال

التأثيرعلىبالقياسذلك؟ونحووبلادةذكاءمنالنفسيةالأحوالحصول

ذلك.وغيرواليبوسةوالبرودةالحرارةفيوالقمرالشمسمنالحاصل

الشبهة:نقض

لوجودوذلكفاسد،القياسهذالأنوذلك،يستقيملاباطلادعاء"هذا

فيوالقمرالشمستأثيرفيننازعلاإنناإذ،عليهوالمقيسالمقيسبينالفرق

،مميزاتمنفيهااللهجعلهبماالطبيعيالأمرعلىيجريماعلىالعالمهذا

أبدانفيوتأثيرها،ذلكونحووالحرارةوالبرودةالرطوبةفيالشمسكتأثير

فإنهذاومع،ذلكونحووخمولهمنشاطهمفيوالناسوالنباتاتالحيوانات

الشمستأثيرفإن،تامبمؤثروليستالمؤثر،السببمنجزءالكواكبهذه

القبولهذاويختلف،والحرارةللسخونةوقبولهالهواءبواسطةكانإنمامثلأ

السببجزءهذهمنواحدفكلوهكذا،وبعدهاالأرضمنالشمسقربعند

تمنعأخرىأمورآتعالىاللهيقدروقد،للسببمكملةأخرىأشياءوجودمع

لاالتأثيراتهذهمثلفإثباتوالتسخير،القهرأثرعليهاليظهرالأسبابهذه

الأرزاقمنالعالمفيالحوادثجملةأندعوىفهوعليهمينكرالذيأماينكر،

المؤثرةهيالكواكبلكونتقعالعالمفيماوجميعوالنحوسةوالسعادةوالآجال

لدقدالأولالنوعإنثم،ذلكعنيختلفوهذالها،خاضعتحتهاومنفيه

ذلك،منشيءعليهيدللمالثانيالنوعبخلاف،والحسوالعقلالشرععليه
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(1)"يناقضهبل

نقضفيالسنةأهلجك!نم:لو!لااالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

التحليل:

والرزقبالخلقالمتفردهوسبحانهاللهأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

ومنالمنجمونوهلك،الكونفييكونمماذلكونحووالإماتةوالإحياء

تأثيرأللكواكبأنفزعمواونحوهمالصفاإخوانمنالمسلمينإضلاليريد

التأثيرقياسهم:ذلكعلىبهاستدئواومماونحوها،النفسيةأحوالهمفيالبشرفي

والبرودةالحرارةفيوالقمرالشمسفيالذيالتأثيرعلىالكواكبفيزعموهالذي

ذلك.ونحووالخمولوالنشاط

:الفرقوجهوبيانالفارقمعالقياسأنوتقرير

المؤثر،السببمنجزءهوبلتام،بمؤثرليسوالقمرالشمستأثيرأن-1

للسبب،مكملةأخرىأشياءوجودمعالسببمنجزءمنهماواحدكلفتأثير

تامآ.تأثيرأالمؤثرهيالكواكبتلكأنمنيدعونهمابخلافوهذا

ظهورمنتمنعهماأخرىأمورأتعالىاللهيقدرقدوالقمرالشمسأن-2

وهذامقهورتان،مسخرتانفهماوالتسخير،القهرأثرعليهماليظهرآثارهما

لها.خاضعتحتهاقنالكواكبتلكأنمنيدعونهمابخلاف

وهذا،والحسوالعقلالشرععليهدلقدوالقمرالشمستأثيرأن-3

يناقضه.بلذلك،منشيءعليهيدلفلمالكواكبلتلكالمذعىالتأثيربخلاف

جيداختصاروهو(19.-189):صالإسلامفيذلكوحكموالمنجمونالتنجيم(1)

.(166-2/016)السعادةدارمفتاحفيالقيمابنلكلام
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جم!نمنقضفيالهمشةأهلجم!نمالثافط:الفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةلأهواءأهلاستدلال

الرابعالمسلك

النصذلكوبيانالغص،لمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير

وجدفإذا،والإجماعالنصعنواحتجاجأومنزلةوقوةرتبةمتأخرالقياس

قياسوجد!اذاعنهما،متأخرةورتبتهقوتهكانتوالإجماعللنصيشهدقياس!

الفاسد)1(.المردودهووالقياس،والإجماعالنصهوالنمفالمعتبريخالف

الاعتبار.فساد:التاسعالاعتراض":(061-2/581)الفحولإرشادفيالشوكانيقال1)

كانأو،الإجماعأوللنصلمخالفته،الحكمذلكفيالقياساعتباريمكنلاأنه:أي

المطلوببنقيفالحكممشعراتركيبهكانأو،بالقياسإثباتهيمكنلامماالحكم

مبنيالاعتراضوهذا،للنصبمخالفتهالأصولأهلمنجماعةالاعتبارفسادوخص

العاشر:الاعتراضدا:قالثم"...الحقوهو،القياسعلىمقدمالواحدخبرأنعلى

،المخصوصالحكمإثباتفيالمخصوصالقياسوضعبإبطالوذلك.الوضعفساد

فيإجماعبنمأواعتبارهثبتقدالحكمبهثبتالذيالجامعأنالمعترضيبينبأن

أحدهمايكونبأنوذلك؟النقيضانبهيثبتلاالواحدوالوصف،الحكمنقيض

والآخرإثباتاأحدهماأومغلظا،والآخرمخففاأحدهماأوموسعا،والآخرمضيقا

منأعمالاعتبارفسادأن:قبلهالذيوالاعتراضالاعتراضهذابينوالفرقنفيا.

إسحاقأبووجعلهماعكس،ولاالاعتبار،فاسدالوضعفاسدفكل،الوضعفساد

فرقواالفقهاءلكن،المعنىحيثمنشيئانهما:برهانابنوقالواحدا،الشيرازي

الاعتباروفساد،يقتضيهماضدالعلةعليعلقأنهو:الوضعفسادوقالوا:بينهما،

كونإظهارهو:الوضعفساد:وقيل،النصيقتضيهماخلافالعلةعلىيعلقأنهو:

."الجهةاتحادمع،لنقيفالحكمملائماالوصف
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نقضفيالسنةأهلجك!نم*ول:الباب

والبدعةيهواءأهلعند*ستدلالجس!نم

فكل،النصدلالةتوافقالصحيحالقياسودلالة":الإسلامشيخقال

قياسآيخالفنصيوجدولافاسد،قياسفهوالنصدلالةخالفقياس

.(1)"الصحيحالمنقوليخالفصريحمعقوليوجدلاكماصحيحآ،

المنقولفيولاالقياسيخالفشيءالشريعةفيليس":القيمابنوقال

أوامرهامعدائرالصحيحالقياسوأن،مخالفلهميعلملاالذيالصحابةعن

.(2)"وعدماوجودأونواهيها

الصحيح:القياسفياعتبارهعلىالعلمأهلنصقمما؟ولذلك

الأصل.لحكممخالفبنصعليهمنصوضاالفرعحكميكونألا-1

إجماغا.ولانقاالعلةتخالفلاأن-2

منه.أقوىدليلأالقياسيصادملاأن-3

كانتأو،الأصللحكممخالفبنصعليهمنصوضاالفرعحكمكانفلو

كان؟منهأقوىلدليلمصادمآالقياسكانأو،الإجماعأوللنصمخالفةالعلة

الاعتبار)3(.فاسدالقياس:العلمأهليسميهالذيوهوفاسدآ،القياس

بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالنقضرفيالسنةلأهلالمسلكوهذا

يحتلأتمضعقالؤأإتئاللإبآنفتم!د:تعالىقوله:ذلكومن،الكريمالقرآنعليهدذقد

إذاالرجلهو":جبيربنسعيدقال!27:هالبقرة9(آدتنبؤ(وحزمآئستغآدتهوآحلآديزبؤأ

.(91/288)الفتاوىمجموع(1)

.(4/42)الموقعينإعلام(2)

.(97-95):صالأخنائيعلالرد(3)
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جك!نمنقضفيالهم!نةأهلجس!نمالثافى:الفصل

للأصهولالتابعةبالمصادروالبدعةيلأهواءأهلاستدلال

علىوأزيدكالأجلفيزدني:للطالبالمطلوبفيقولصاحبهعلىمالهحل

أولفيزدناإنعليناسواءقالوا:ربا،هذا:لهمقيلذلكفعلفإذا،مالك

ؤحزتمآتتيغآلته!ؤآخل:فقالالثهفأكذبهمسواء،فهماالمالمحلعندأوالبيع

منإحداهمااللتانالزيادتانفليست:!يقول":جريرابنوقال،(1)"(آدتنبؤأ

وذلكسواء،،الأجلفيوالزيادةالمالتأخيروجهمنوالأخرى،البيعؤجه

فيوالزيادةالمالتأخيروجهمنالتي)وهيالزيادتينإحدىحزمتائي

المالرأسعلىالزيادةوجهمنالتي)وهيمنهماالأخرىوأحللت(الأجل

ليست:!الثهفقالقضلها(،فيستفضليبيعها،التيسلعفالبائعبهابتاعالذي

وحرمت،البيعأحللتلانيالربا،وجهمنالزيادةنظيزالبيعوجهمنالزيادة

أريد،بماوأستعبدهمأشاء،مافيهمأقضي،خلقيوالخلقأمريوالأمرالزبا،

عليهم!انما،أمرييخالفأنولا،حكميفييعترضأنمنهملأحدليس

يقاس.فكيف..":تيميةابنالإسلامشيخوقال،(2)"لحكميوالتسليمطاعتي

والقياسعنه؟،بالمنهيبهالمأموريقاسفكيف،...؟هببالمأمورالمنهي

المنصوصقياسأما،عالمنصوعلىالمسكوتقياسهوإنماالصحيح

وقد،البيععلىالرباكقياسالعلماء،باتفاقباطلفهويخالفهمنصوصعلى

.(3)"الرباوحرمالبيعالفهأحل

.(2/342)تفشرهفيحاتمأبيابنأخرجه(1)

.(6/13)البيانجامع(2)

.(23/396)الفتاوىمجموع(3)
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نقضفيالهمنةأهلجم!نم:الأولالباب

والبدعةاال!هواءأهلعند*ستدلالجك!نم

فاسدبأنهبالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالينقضونحينالسنةوأهل

،القياسخالفهالذيالنصذلكببيانذلكيتبعون،النصلمخالففالاعتبار

سابق.موضعفيبيانهتقدمكماحجتهموعظيمعلمهمكمالمنوهذا

،بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلاذالسنةأهلينقفيىنماذجومن

النمذلكوبيان،النموالإجماعلمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنبتقرير

:لإجماعوا

الشبهة:

بالقياس؟وحينوقتكلفي!ك!نروالنبيقبرزيارةاستحبمناستدلال

وحين؟وقتكلفيزيارتهاتشرعالقبورأنفكما،عامةالقبورزيارةعل

حه.قبرهفكذلك

الشبهة:نقض

عليهكانمايعرفأنهناوالمقصود":تيميةابنالإسلامشيخقال

التحيةسلاموبينعليهوالسلامالصلاةمنبهاللهأمرمابينالفرقمنالسلف

الكافر،علىفيهويردوميتحيمؤمنكلفيهيشتركالذيللردالموجب

دخلواإذابعدهمومنالراشدينالخلفاءعهدعلىبالمدينةالصحابةكانولهذا

ذلكونحولهودعاءدتهذكرأوتعلمأوتعليمأواعتكافأولصلاةالمسجد

ولا،هناكفيزورونهالقبرناحيةإلىيذهبونيكونوالمالمساجدفيشرعمما

فلم،قبرهلزيارةأيضاالحجرةيدخلونيكونوالمكما،الحجرةخارجيقفون

ولاالحجرةخارجالمسجدمنلا!هقبرهيزورونبالمدينةالصحابةتكن

بل،ى!ك!قبرهزيارةلمجردبيوتهممنيأتونأيضاكانواولا،الحجرةداخل
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جس!نمنقضفيالسنةأهلجم!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

مقصودهليسمنهمالزائركانوإنوالعلماء،الأئمةأنكرهاالتيالبدعمنهذا

فيمالكذكرهكمايفعلوها،لمالسلفأنوبينوا،عليهوالسلامالصلاةإلا

وغيرهما:عياضوالقاضيالباجيالوليدكأبيأصحابهذكرهوقد،المبسوط

يفعلونيريدونهولاسفرمنيقدمونلاالمدينةأهلمنناساإن:لمالكقيل

بكرولأبيلهويدعونعليهفيصلون!هالنبيقبرعلىيقفون:)أيذلك

الأيامأوالجمعةفيوقفواوربماأكثر،أومرةاليومفيذلكيفعلونوعمر(،

يبلغنيلم:فقال،؟ساعةويدعونيسلمونالقبرعندأكثرأوالمرتينأوالمرة

أصلحماإلاالأمةهذهآخريصلحولنأسذ،وتركهببلدناالفقهأهلعنهذا

عنهذايفعلونكانواأنهموصدرهاالأمةهذهأولعنهذايبلغنيولمأولها،

ذلكوأن،الصحابةوهموأولهاالأمةهذهصدرعنولابالمدينةالعلمأهل

زيارةلهميكرهلاالمدينةأهلأنومعلومالسفر،عندإلاالمدينةلأهليكره

سائربدونليسواذلكفيهمبل،وغيرهمأحدوشهداءالبقيعأهلقبور

عنديستحببلالقبورزيارةعنالامتناعلأولئكيكنلمفإذاالأمصار،

بل،يكرهلاأنأولىالمدينةفأهل؟يفعلصووالنبيكانكماالعلماءجمهور

قبرولكن!وو،بالنبياقتداءلغيرهميستحبكماالقبورزيارةلهميستحب

منالناسومنعالحجرةفيدفنكماوحسا،شرعاخمبالمنع!روالنبي

وقبرالقبر،عندإلىالزائرفيصلالقبورسائرتزاركماالحجرةمنقبرهزيارة

وهذا،تمكنولاحقهفيالزيارةهذهيستحبفلا،كذلكليسو!"النبي

منأحديقولهلاهذافانمنه،أفضلغيرهأنلكونلا،وشرفهقدرهلعلو

وغيرها،بالمدينةالمسلمينوعلماءوالتابعينالصحابةعنففلاالمسلمين

مستحبةالناسآحادقبرزيارةكانتإذا:يقولونالناسمنطائفةغلطهناومن
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نقضفيالسنةأهلجص!نم:ي!ولالباب

والبدعة*هواءأهلعند*ستدلالج!نم

مطلقاالميتقبرزيارةأنظنواوهؤلاء،والآخرينالأولينسيدبقبرفكيف

كلمنوالتعظيمبالإكرامأحقوالرسول،لهوالتعظيمالإكرامبابمنهو

السنةوخالفوافغلطوا،تنقملكرامتهفيهلهالزيارةتركأنوظنواأحد،

زيارةكانتإذا:يقولمنقولنظيرفقولهموخلفها،سلفهاالأمة!اجماع

كان!انله،الدعاءفيأبلغذلكفانالمزورقبرإلىفيهاالزائريصلالقبور

نأأولىفالرسول؟دعائهفيأبلغفهو؟البدعأهليقصدهكمادعاءهمقصوده

يشرعلاالرسولأنالأمةوإجماعبالتواترثبتوقد،زرناهإذاقبرهإلىنصل

علىيصلىغيرهبلذلك،لغيرولالدعائهولالهللدعاءلاقبرهإلىالوصول

القبرعلىوالصلاة،الصحيحةالأحاديثعليهدلتكماالسلفأكثرعندقبره

يصلىلابالإجماعوهو،والمشاهدةالقربمعتشرعالجنازةعلىكالصلاة

ولممطلقا،القبرعلىيصلىكانأومحدودحدللصلاةكانسواء،قبرهعلى

وزيارة!ه،قبرهعلىصلىقدملماالغائبينالصحابةمنأحداأنيعرف

الزيارةوهذه،بمشاهدتهالقبرإلىالوصولمعمشروعةهيالمشروعةالقبور

هؤلاءغلطفتبين،ممكنةأيضاهيولا،والإجماعبالنصحقهفيمشروعةغير

.(1)"الفاسدالقياسبابمنوهذا،المؤمخينعمومعلىقاسوهالذين

.(97-95):صالأخنائيعلالرد(1)
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جك!نمنقضفيالهمصنةأهلجك!نم:الثانيالفصل

للأصولالتابعةبالمصادروالبدعة*هواءأهلاستدلال

الصحليل:

تكرارهاولازيارتهتشزعلاه!ك!الرسولقبرأن:والجماعةالسنةأهلعقيدة

خارجمنكانلمنيجوزقدأنهإلاخارجها،أوالمدينةداخلكانلمن

وصاحبيه،حهالرسولقبريزورأنمسجدهافيللصلاةإليهاوقدمالمدينة

وقتكلفي!هقبرهواستحبابمشروعيةإلىوالبدعةالأهواءأهلوذهب

المدينةداخلمنكانولمنالشهرأوالأسبوعأواليومفيمرةمنوأكثروحين

قبورزيارةعلى!ك!يووقبرهزيارةقياس:ذلكعلىبهاستدئواومماخارجها،أو

!و.قبرهفكذلكعمومأتشرعزيارتهمأنفكما،المسلمين

ذلكوبيان،والإجماعالنصلمخالفةالاعتبارفاسدالقياسأنوتقرير

:والإجماعالنصر

مخالفبحكيمصعليهمنصو!ه(قبرهزيارة)وهوالمقيسالفرعأن-1

قبرهفزيارة،(عامةالمسلمينقبورزيارة)وهوعليهالمقيسالأصللحكم

،"عيداقبريتتخذواولا":!هقوله:ذلكومنعنها،بالنمالنهيثبتقده!!

النص.لمخالفةالاعتبار؟فاسدفالقياس

مخالفبحكيمعليهمجغ(!قبرهزيارة)وهوالمقيسالفرعأن-2

قبرهفزيارة،(عامةالمسلمينقبورزيارة)وهوعليهالمقيسالأصللحكم

الاعتبار،فاسدفالقياسفعلها،وعدموتركهامنهاالمنعبالإجماعثبتقد!وو

.الإجماعلمخالفة
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....والموضوعةالضعيفةبالأحاديثالاستدلال:الأولالمسلك

............................بالمتشابهالاستدلال:الثانيالمسلك

المسألةفيالواردةبالأحاديثالاستدلال:الثالثالمسلك

..........................................يقابلهامادونالواحدة

...........تحتمللاماالأحاديثمعانيتحميل:الرابعالمسلك

أفعالمنشرعيآدليلأليسبماالاستدلال:الخامسالمسلك

................................................تهسيرو!سلنبيا

الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

......................................النبويةبالأحاديثوالبدعة

وعدمالأحاديثمنبهاستدلواماضعفبيان:الأولالمسلك

............................................للاحتجاجصلاحيته

مقصوعلىبهاالمستذذالأحاديثدلالةعدمبيان:الثانيالمسلك

.................................................الشبهةصاحب

الصحيحالتوجيهبهاالمستذذالأحاديثتوجيه:الثالثالمسلك

يصلحلابهاالمستذذالأحاديثمنكانمابيان:الرابعالمسلك

...........................................شرعيأدليلآيكونأن

..........................بالإجماعالاستدلال:الثالثالمبحث-

...................السنةأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلةالتمهيد:

28

28

29

29

29

30

31

31

31

32

32

33

34

34

35

35

http://www.al-maktabeh.com



والبد*هواءأهلشبهنقضفيالسنةأهلجم!نم

والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالإجماعمنزلة:لأولاالمطلب

...بالإجماعوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

........................صحيحغيرإجماعاذعاء:الأولالمسلك

خلافه.علىوالواقع،السنةأهلإلىالإجماعنسبة:الئانبالمسلك

به.يعتذلامنإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الثالثالمسلك

صاحبطائفةإجماعوالمقصود،الإجماعاذعاء:الرابعالمسلك

.........................................................الشبهة

الأهواءأهلاستدلالنقضفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

...............................................بالإجماعوالبدعة

........أصلأالمذعىالإجماعصحةعدمتقرير:الأولالمسلك

خلافعلىفنعقدالصحيحالإجماعأنتقرير:الثانيالمسلك

................................................المذعىالإجماع

...بهمعتدبإجماعليسالمذعىالإجماعأنبيان:الثالثالمسلك

علىهممنبمخالفةالمذعىالإجماعنقض:الرابعالمسلك

...........................................الإجماعمذعيشاكلة

أهلاستدلالنقفمنهجفيالسنةأهلمنهج:الثانيالفصل

.....................للأصولالتابعةبالمصادروالبدعةالأهواء

.........................بالقياسالاستدلال:الأولالمبحث-

..................السنةأهلعندوحجيتهالقياسمنزلةالتمهيد:

والبدعةالأهواءأهلعندوحجيتهالقياسمنزلة:الأولالمطلب

...بالقياسوالبدعةالأهواءأهلاستدلالمنهج:الثانيالمطلب

..الاعتقاد.أبوابفيتصخلابأقيسةالاستدلال:الأولالمسلك

والشروطالأركانمكتملةغيربأقيسةالاستدلال:الثانيالمسلك

عم6
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الموضوعاتف!مرس

................بالقياسالنضمعازضة:الثالثالمسلك

................النصعلىالقياستقديم:الرابعالمسلك

أهلانقفاستدلالفيالسنةأهلمنهج:الثالثالمطلب

........................................بالقياسوالبدعة

اأبوابفيالجائزةوغيرالصحيحةالأقيسةبيان:لأولاالمسلك

........أساسآومحفهالقياسوجهإبطال:الثانيالمسلك

أوجهوبيان،الفارقمعالقياسأنتقرير:الثالثالمسلك

لمخالفةاالاعتبارفاسدالقياسأنتقرير:الرابعالمسلك

..................................النم.ذلكوبيان

هواءلأ

.لاعتقاد

.لفرقا

لنع،
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